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EØS-ORGANER 
EØS-KOMITEEN 

KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2017/1978 

av 31. oktober 2017 

om endring av vedlegg III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004 om fastsettelse av 

særlige hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse med hensyn til pigghuder som er høstet 

utenfor klassifiserte produksjonsområder(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004 av 29. april 2004 om fastsettelse av særlige 

hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse(1), særlig artikkel 10 nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved forordning (EF) nr. 853/2004 fastsettes særlige hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse som gjelder 

for driftsansvarlige for næringsmiddelforetak. Det fastsettes blant annet at driftsansvarlige for næringsmiddelforetak kan 

bringe produkter av animalsk opprinnelse i omsetning bare dersom de er bearbeidet og håndtert utelukkende i virksomheter 

som oppfyller visse krav, herunder de relevante kravene i forordningens vedlegg III. 

2) I avsnitt VII i vedlegg III til forordning (EF) nr. 853/2004 angis det at avsnittet gjelder for levende muslinger, og at det 

med unntak av bestemmelsene om rensing også gjelder for levende pigghuder, levende sekkedyr og levende sjøsnegler. 

Det angis også at særlige krav gjelder for kamskjell og sjøsnegler som ikke er næringsfiltrerende, og som er høstet 

utenfor produksjonsområder. 

3) Ved europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 854/2004(2) fastsettes særlige regler for gjennomføringen av offentlig 

kontroll av produkter av animalsk opprinnelse. I henhold til forordningen skal medlemsstatene sikre at produksjon og 

omsetning av levende muslinger, levende pigghuder, levende sekkedyr og levende sjøsnegler gjennomgår offentlig 

kontroll som beskrevet i forordningens vedlegg II. I kapittel II i vedlegg II til forordning (EF) nr. 854/2004 er det 

fastsatt at produksjonsområder skal klassifiseres etter nivået av fekal forurensning. Næringsfiltrerende dyr, for eksempel 

muslinger, kan akkumulere mikroorganismer som utgjør en risiko for menneskers helse. 

4) Pigghuder er generelt ikke næringsfiltrerende dyr. Risikoen for at slike dyr akkumulerer mikroorganismer knyttet til fekal 

forurensning, er følgelig liten. Det er heller ikke framlagt epidemiologiske opplysninger som kan knytte klassifiseringen av 

produksjonsområder fastsatt i vedlegg II til forordning (EF) nr. 854/2004, til risikoer for menneskers helse i forbindelse 

med pigghuder som ikke er næringsfiltrerende. Slike pigghuder bør derfor også unntas fra bestemmelser om klassifisering 

av produksjonsområder som fastsatt i avsnitt VII kapittel II i vedlegg III til forordning (EF) nr. 853/2004. 

5) I avsnitt VII kapittel IX i vedlegg III til forordning (EF) nr. 853/2004 er det i tillegg fastsatt særlige krav til kamskjell og 

levende sjøsnegler som ikke er næringsfiltrerende, og som er høstet utenfor klassifiserte produksjonsområder. Disse 

kravene bør også gjelde for pigghuder som ikke er næringsfiltrerende. 

6) Avsnitt VII i vedlegg III til forordning (EF) nr. 853/2004 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 285 av 1.11.2017, s. 3, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 35/2018 av 23. mars 2018 

om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 6  

av 30.1.2020, s. 1. 

(1) EUT L 139 av 30.4.2004, s. 55. 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 854/2004 av 29. april 2004 om fastsettelse av særlige regler for gjennomføringen av 

offentlig kontroll av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum (EUT L 139 av 30.4.2004, s. 206). 

2020/EØS/45/01 



Nr. 45/2 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 2.7.2020 

 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg III til forordning (EF) nr. 853/2004 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

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

Den får anvendelse fra 1. januar 2019. 

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

Utferdiget i Brussel 31. oktober 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

I avsnitt VII i vedlegg III til forordning (EF) nr. 853/2004 gjøres følgende endringer: 

1) I innledningen skal nr. 1 lyde: 

«1. Dette avsnittet får anvendelse på levende muslinger. Med unntak av bestemmelsene om rensing får det også anvendelse på 

levende pigghuder, levende sekkedyr og levende sjøsnegler. Bestemmelsene om klassifisering av produksjonsområder i 

kapittel II del A i avsnittet får ikke anvendelse på sjøsnegler og pigghuder som ikke er næringsfiltrerende.» 

2) Kapittel IX skal lyde: 

«KAPITTEL IX: SÆRLIGE KRAV TIL KAMSKJELL, SJØSNEGLER OG PIGGHUDER SOM IKKE ER 

NÆRINGSFILTRERENDE, OG SOM ER HØSTET UTENFOR KLASSIFISERTE PRODUKSJONS-

OMRÅDER 

Driftsansvarlige for næringsmiddelforetak som høster kamskjell, sjøsnegler og pigghuder som ikke er næringsfiltrerende, 

utenfor klassifiserte produksjonsområder, eller som håndterer slike kamskjell og/eller sjøsnegler og/eller pigghuder, skal 

oppfylle følgende krav: 

1. Kamskjell, sjøsnegler og pigghuder som ikke er næringsfiltrerende, skal ikke bringes i omsetning med mindre de er 

høstet og håndtert i samsvar med kapittel II del B og oppfyller standardene fastsatt i kapittel V, som godtgjort ved en 

ordning med egenkontroll. 

2. Når opplysninger fra offentlige overvåkingsprogrammer gjør det mulig for vedkommende myndighet å klassifisere 

innhøstingsområdet – eventuelt i samarbeid med driftsansvarlige for næringsmiddelforetak – får, i tillegg til nr. 1, 

bestemmelsene i kapittel II del A tilsvarende anvendelse på kamskjell. 

3. Kamskjell, sjøsnegler og pigghuder som ikke er næringsfiltrerende, skal bare bringes i omsetning til konsum gjennom 

en fiskeauksjon, en ekspedisjonssentral eller en foredlingsvirksomhet. Når driftsansvarlige for slike virksomheter 

håndterer kamskjell og/eller slike sjøsnegler og/eller pigghuder, skal de underrette vedkommende myndighet om dette 

og, når det gjelder ekspedisjonssentraler, oppfylle de relevante kravene i kapittel III og IV. 

4. Driftsansvarlige for næringsmiddelforetak som håndterer kamskjell, levende muslinger og levende pigghuder som ikke 

er næringsfiltrerende, skal oppfylle 

a) kravene til dokumentasjon i kapittel I nr. 3–7 når det er relevant; i så fall skal registreringsdokumentet tydelig angi 

beliggenheten til det området der kamskjellene og/eller de levende muslingene og/eller pigghudene ble høstet, eller 

b) kravene i kapittel VI nr. 2 når det gjelder lukking av alle forpakninger med levende kamskjell, levende sjøsnegler 

og levende pigghuder som er sendt til detaljsalg, og i kapittel VII når det gjelder identifikasjonsmerking og 

etiketter.» 

 __________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2017/1979 

av 31. oktober 2017 

om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 854/2004 om fastsettelse av 

særlige regler for gjennomføringen av offentlig kontroll av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på 

konsum med hensyn til pigghuder som er høstet utenfor klassifiserte produksjonsområder(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 854/2004 av 29. april 2004 om fastsettelse av særlige regler 

for gjennomføringen av offentlig kontroll av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum(1), særlig artikkel 17 

nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved forordning (EF) nr. 854/2004 fastsettes særlige regler for gjennomføringen av offentlig kontroll av produkter av 

animalsk opprinnelse beregnet på konsum. 

2) I henhold til forordning (EF) nr. 854/2004 skal medlemsstatene sørge for at produksjonen og omsetningen av levende 

muslinger, levende pigghuder, levende sekkedyr og levende sjøsnegler gjennomgår offentlig kontroll som beskrevet i 

forordningens vedlegg II. I kapittel II i nevnte vedlegg fastsettes regler for klassifisering av produksjonsområder og 

tilsyn med disse områdene. 

3) I kapittel II i vedlegg II til forordning (EF) nr. 854/2004 klassifiseres produksjonsområder etter nivået av fekal 

forurensning. Næringsfiltrerende dyr, for eksempel muslinger, kan akkumulere mikroorganismer som utgjør en risiko 

for menneskers helse. Dette er grunnen til at klassifiseringen av produksjonsområder bygger på forekomsten av visse 

mikroorganismer knyttet til fekal forurensning. 

4) Pigghuder er generelt ikke næringsfiltrerende dyr, og dermed er det liten risiko for at slike dyr akkumulerer mikroor-

ganismer knyttet til fekal forurensning. Det er heller ikke framlagt epidemiologiske opplysninger som kan knytte reglene 

for klassifisering av produksjonsområder som er fastsatt i kapittel II i vedlegg II til forordning (EF) nr. 854/2004, til risikoer 

for menneskers helse forbundet med pigghuder som ikke er næringsfiltrerende. 

5) Pigghuder bør derfor unntas fra reglene for klassifisering av produksjonsområder fastsatt i kapittel II i vedlegg II til 

forordning (EF) nr. 854/2004. 

6) I kapittel III i vedlegg II til forordning (EF) nr. 854/2004 fastsettes regler for offentlig kontroll av kamskjell og levende 

sjøsnegler som ikke er næringsfiltrerende, og som er høstet utenfor klassifiserte produksjonsområder; pigghuder som 

ikke er næringsfiltrerende, bør inngå i nevnte kapittel. 

7) Kapittel III i vedlegg II til forordning (EF) nr. 854/2004 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 

I vedlegg II til forordning (EF) nr. 854/2004 skal kapittel III lyde: 

«KAPITTEL III: OFFENTLIG KONTROLL AV KAMSKJELL, SJØSNEGLER OG PIGGHUDER SOM IKKE ER 

NÆRINGSFILTRERENDE, OG SOM ER HØSTET UTENFOR KLASSIFISERTE PRODUKSJONSOMRÅDER 

Offentlig kontroll av kamskjell, levende sjøsnegler og pigghuder som ikke er næringsfiltrerende, og som er høstet utenfor 

klassifiserte produksjonsområder, skal foretas i fiskeauksjonshaller, ekspedisjonssentraler og foredlingsvirksomheter. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 285 av 1.11.2017, s. 6, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 35/2018 av 23. mars 2018 

om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 6 av 

30.1.2020, s. 1. 

(1) EUT L 139 av 30.4.2004, s. 206. 

2020/EØS/45/02 
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Ved slik offentlig kontroll skal det verifiseres at det er samsvar med helsestandardene for levende muslinger fastsatt i 

avsnitt VII kapittel V i vedlegg III til forordning (EF) nr. 853/2004 og med andre krav i avsnitt VII kapittel IX i vedlegg III 

til nevnte forordning.» 

Artikkel 2 

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

Den får anvendelse fra 1. januar 2019. 

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

Utferdiget i Brussel 31. oktober 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2017/1981 

av 31. oktober 2017 

om endring av vedlegg III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004 med hensyn til 

temperaturforhold under transport av kjøtt(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004 av 29. april 2004 om fastsettelse av særlige 

hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse(1), særlig artikkel 10 nr. 1 bokstav d) og e), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved forordning (EF) nr. 853/2004 fastsettes særlige hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse for 

driftsansvarlige for næringsmiddelforetak. I henhold til nevnte forordning skal driftsansvarlige for næringsmiddelforetak 

sikre at bestemte temperaturkrav overholdes før og under transport av kjøtt. 

2) I samsvar med vedlegg III til nevnte forordning skal kjøtt, unntatt slakteavfall, fra tamme hov- og klovdyr omgående kjøles 

etter kontroll post mortem til en kjernetemperatur på høyst 7 °C, på en slik måte at kjølekurven gir en kontinuerlig senking 

av temperaturen, med mindre andre særlige bestemmelser angir noe annet. Dette skal fullføres i slakteriets kjølerom før 

transport kan påbegynnes. 

3) Den 6. mars 2014 vedtok Vitenskapsgruppen for biologiske farer under Den europeiske myndighet for næringsmiddel-

trygghet (EFSA) del 1 av en vitenskapelig uttalelse(2) om risikoene for menneskers helse forbundet med opprettholdelse av 

kjølekjeden under lagring og transport av kjøtt, som bare gjelder kjøtt av tamme hov- og klovdyr. I uttalelsen konkluderes 

det med at overflatetemperaturen er en egnet indikator på bakterievekst, ettersom bakteriell forurensning som regel 

forekommer på overflaten av skrotten. I uttalelsen fastsettes også kombinasjoner av høyeste overflatetemperaturer ved 

lasting av skrotter og lengste kjøle- og transporttider som fører til en vekst av sykdomsframkallende stoffer (mikroor-

ganismer som forårsaker næringsmiddelbårne sykdommer) som tilsvarer eller er mindre enn den som oppstår når skrottene 

kjøles til en kjernetemperatur på 7 °C i slakteriet. 

4) Den 8. juni 2016 vedtok EFSA ytterligere en vitenskapelig uttalelse(3) om veksten av nedbrytende bakterier under 

lagring og transport av kjøtt. I uttalelsen fastslås det at visse nedbrytende bakterier (bakterier som ikke nødvendigvis 

fører til sykdom, men som kan gjøre næringsmidler bedervet og uegnet til konsum), særlig Pseudomonas spp., kan nå 

kritiske nivåer raskere enn sykdomsframkallende stoffer, avhengig av nivået på den opprinnelige kontamineringen med 

nedbrytende bakterier samt temperaturforholdene. 

5) Driftsansvarlige for næringsmiddelforetak skal rutinemessig vurdere det aerobe kimtallet i samsvar med kommisjons-

forordning (EF) nr. 2073/2005(4). Det kan brukes som en indikator på den øvre grensen for konsentrasjonen av 

eventuelle nedbrytende bakterier som forekommer på kjøttet. 

6) På grunnlag av EFSAs uttalelse og med tanke på de tilgjengelige vurderingsverktøyene er det derfor mulig å innføre 

alternative, mer fleksible metoder når det gjelder temperaturforholdene under transport av ferskt kjøtt, særlig skrotter 

eller større stykker, uten å øke risikoen for menneskers helse og uten å avvike fra det grunnleggende prinsippet om at 

slikt kjøtt bør kjøles til 7 °C ved en kontinuerlig senking av temperaturen. Denne økte fleksibiliteten vil gjøre det mulig 

å få kjøttet raskere ut til forbrukeren etter slakting og dermed lette handelsstrømmene av ferskt kjøtt i Unionen. 

7) Mens de alternative metodene er basert på overflatetemperaturen og lufttemperaturen under transport, krever den 

kontinuerlige senkingen av temperaturen som allerede er obligatorisk i henhold til gjeldende bestemmelser, at også en 

del av kroppsvarmen fjernes før langtransport. Fastsettelse av en kjernetemperatur som skrotter og større stykker må 

kjøles ned til før transport, er en løsning som sikrer at en betydelig del av kroppsvarmen fjernes.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 285 av 1.11.2017, s. 10, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 35/2018 av  

23. mars 2018 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions 

tidende nr. 6 av 30.1.2020, s. 1. 

(1) EUT L 139 av 30.4.2004, s. 55. 

(2) EFSA Journal 2014;12(3):3601 [81 s.]. 

(3) EFSA Journal 2016;14(6):4523 [38 s.]. 

(4) Kommisjonsforordning (EF) nr. 2073/2005 av 15. november 2005 om mikrobiologiske kriterier for næringsmidler (EUT L 338 av 

22.12.2005, s. 1). 
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8) Ved forordning (EF) nr. 853/2004 gis det også mulighet for unntak fra forpliktelsen til å kjøle kjøttet til 7 °C før 

transport for visse produkter på særlige vilkår. For å unngå ethvert misbruk av dette unntaket bør det presiseres at dette 

bare er tillatt dersom det er berettiget av tekniske årsaker, f.eks. når kjøling til 7 °C ikke bidrar til den hygienisk og 

teknisk mest hensiktsmessige foredlingen av produktet. 

9) Vedlegg III til forordning (EF) nr. 853/2004 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 

I vedlegg III til forordning (EF) nr. 853/2004 gjøres følgende endringer: 

1) I avsnitt I kapittel VII skal nr. 3 lyde: 

«3. Kjøtt skal nå temperaturen angitt i nr. 1 før transport og holde denne temperaturen under transporten. 

Imidlertid gjelder bokstav a) og b) nedenfor. 

a) Transport av kjøtt for produksjon av bestemte produkter kan finne sted før temperaturen angitt i nr. 1 er nådd, 

dersom vedkommende myndighet tillater det, forutsatt at 

i) transporten skjer i samsvar med de kravene som vedkommende myndigheter i opprinnelses- og bestemmel-

sesstaten fastsetter for transport fra en bestemt virksomhet til en annen, 

ii) kjøttet omgående forlater slakteriet eller et nedskjæringsrom som ligger på samme sted som slakteriet, og 

transporten tar høyst to timer, 

og 

iii) transporten er berettiget av tekniske årsaker. 

b) Transport av hele, halve eller kvarte skrotter, eller halve skrotter oppdelt i tre stykker for engrossalg, av sauer, 

geiter, storfe og svin kan påbegynnes før temperaturen angitt i nr. 1 er nådd, forutsatt at følgende vilkår er oppfylt: 

i) Temperaturen overvåkes og registreres innenfor rammen av framgangsmåtene basert på HACCP-

prinsippene. 

ii) Driftsansvarlige for næringsmiddelforetak som sender og transporterer de hele, halve eller kvarte skrottene 

eller de halve skrottene oppdelt i tre stykker for engrossalg, har fått skriftlig tillatelse fra vedkommende 

myndighet på avgangsstedet til å gjøre bruk av dette unntaket. 

iii) Kjøretøyet som transporterer de hele, halve eller kvarte skrottene eller de halve skrottene oppdelt i tre 

stykker for engrossalg, er utstyrt med et instrument som overvåker og registrerer lufttemperaturene som de 

hele, halve eller kvarte skrottene eller de halve skrottene oppdelt i tre stykker for engrossalg utsettes for, på 

en slik måte at vedkommende myndigheter kan verifisere samsvar med tids- og temperaturforholdene angitt 

i punkt viii). 

iv) Kjøretøyet som transporterer de hele, halve eller kvarte skrottene eller de halve skrottene oppdelt i tre 

stykker for engrossalg, samler inn kjøtt fra bare ett slakteri per transport. 

v) Hele, halve eller kvarte skrotter, eller halve skrotter oppdelt i tre stykker for engrossalg, som omfattes av 

dette unntaket, har en kjernetemperatur på 15 grader ved begynnelsen av transporten dersom de skal 

transporteres i samme rom som hele, halve eller kvarte skrotter eller halve skrotter oppdelt i tre stykker for 

engrossalg som oppfyller temperaturkravet i nr. 1 (dvs. 7 grader). 

vi) Forsendelsen ledsages av en erklæring fra den driftsansvarlige for næringsmiddelforetaket; denne 

erklæringen skal angi varigheten av kjøling før lasting, tidspunktet da lastingen av de hele, halve eller kvarte 

skrottene eller de halve skrottene oppdelt i tre stykker for engrossalg ble påbegynt, overflatetemperaturen på 

det tidspunktet, den høyeste lufttemperaturen under transport som de hele, halve eller kvarte skrottene eller 

de halve skrottene oppdelt i tre stykker for engrossalg kan utsettes for, den lengste tillatte transporttiden, 

godkjenningsdatoen og navnet på vedkommende myndighet som gir unntaket. 
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vii) Den driftsansvarlige for næringsmiddelforetaket på bestemmelsesstedet underretter vedkommende 

myndigheter før denne første gang mottar hele, halve eller kvarte skrotter, eller halve skrotter oppdelt i tre 

stykker for engrossalg, som ikke har nådd temperaturen angitt i nr. 1 før transport. 

viii) Slikt kjøtt transporteres i samsvar med følgende parametrer: 

— Ved en maksimal transporttid(1) på 6 timer: 

Art 
Overflatetem-

peratur(2) 

Maksimal tid til å 

kjøle til overflatetem-

peratur(3) 

Maksimal 

lufttemperatur ved 

transport(4) 

Maksimal daglig 

middelverdi for 

aerobe kimtall på 

skrotter(5) 

Sauer og geiter 

7 °C 

8 timer 

6 °C 

log10 3,5 cfu/cm2 

Storfe 20 timer log10 3,5 cfu/cm2 

Svin 16 timer log10 4 cfu/cm2 

— Ved en maksimal transporttid(1) på 30 timer: 

Art 
Overflatetem-

peratur(2) 

Maksimal tid til 

å kjøle til 

overflatetem-

peratur(3) 

Kjernetem-

peratur(6) 

Maksimal 

lufttemperatur 

ved transport(4) 

Maksimal daglig 

middelverdi for 

aerobe kimtall på 

skrotter(5) 

Svin 7 °C 16 timer 15 °C 6 °C log10 4 cfu/cm2 

— Ved en maksimal transporttid(1) på 60 timer: 

Art 
Overflatetem-

peratur(2) 

Maksimal tid 

til å kjøle til 

overflatetem-

peratur(3) 

Kjernetem-

peratur(6) 

Maksimal 

lufttemperatur 

ved 

transport(4) 

Maksimal daglig 

middelverdi for 

aerobe kimtall 

på skrotter(5) 

Sauer og geiter 

4 °C 

12 timer 

15 °C 3 °C log10 3 cfu/cm2 

Storfe 24 timer 

 

  

(1) Maksimal tillatt tid fra lastingen av kjøtt i kjøretøyet starter, til den endelige leveringen er avsluttet. Lastingen av kjøttet i kjøretøyet kan 

utsettes utover den maksimale tiden som tillates til kjøling av kjøttet til dets angitte overflatetemperatur. Dersom dette skjer, skal den 

maksimale tillatte transporttiden forkortes med like lang tid som lastingen ble utsatt. Vedkommende myndighet i bestemmelses-

medlemsstaten kan begrense antallet leveringspunkter. 

(2) Maksimal tillatt overflatetemperatur ved lasting og deretter målinger på den tykkeste delen av de hele, halve eller kvarte skrottene eller de 

halve skrottene oppdelt i tre stykker for engrossalg. 

(3) Maksimal tillatt tid fra tidspunktet for avliving til maksimal tillatt overflatetemperatur ved lasting er nådd. 

(4) Maksimal lufttemperatur som kjøttet kan utsettes for fra det tidspunktet lastingen starter, og så lenge transporten varer. 

(5) Maksimal daglig middelverdi for aerobe kimtall på skrotter i slakterier ved bruk av en rullerende periode på 10 uker, som er tillatt for 

skrotter av de relevante artene, som vurdert av den driftsansvarlige og godkjent av vedkommende myndighet, i samsvar med prøvetakings- 

og prøvingsmetodene angitt i kapittel 2 nr. 2.1.1 og 2.1.2 og kapittel 3 nr. 3.2 i vedlegg I til kommisjonsforordning (EF) nr. 2073/2005 av 

15. november 2005 om mikrobiologiske kriterier for næringsmidler (EUT L 338 av 22.12.2005, s. 1). 

(6) Maksimal kjernetemperatur som tillates i kjøttet på og etter tidspunktet for lasting.» 
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2) I kapittel V avsnitt I skal nytt nr. 5 lyde: 

«5. Hele, halve eller kvarte skrotter eller halve skrotter oppdelt i høyst tre stykker for engrossalg kan imidlertid utbeines og 

nedskjæres før de når temperaturen angitt i nr. 2 bokstav b), når de er blitt transportert i henhold til unntaket angitt i 

avsnitt I kapittel VII nr. 3 bokstav b). I så fall skal kjøttet ved nedskjæring eller utbeining utsettes for lufttemperaturer 

som sikrer en kontinuerlig senking av kjøttets temperatur. Så snart kjøttet er nedskåret, og eventuelt emballert, skal det 

kjøles til temperaturen nevnt i nr. 2 bokstav b), dersom det ikke allerede har en lavere temperatur.» 

Artikkel 2 

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

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

Utferdiget i Brussel 31. oktober 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2017/2316 

av 12. desember 2017 

om oppheving av vedtak 92/176/EØF om kart som skal brukes i forbindelse med datanettet ANIMO 

[meddelt under nummer K(2017) 8316](*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til rådsdirektiv 90/425/EØF av 26. juni 1990 om veterinærkontroll og avlskontroll ved handel med visse 

levende dyr og produkter innenfor Fellesskapet med sikte på gjennomføring av det indre marked(1), særlig artikkel 20 nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) For å innføre et datanett for å kople sammen veterinærmyndighetene (ANIMO-nettverket) vedtok Kommisjonen vedtak 

91/398/EØF(2), 92/175/EØF(3) og 92/176/EØF(4). 

2) Vedtak 91/398/EØF og vedtak 92/175/EØF er blitt opphevet, og datanettet ANIMO er blitt erstattet av det nettbaserte 

forvaltningsverktøyet TRACES (Trade Control and Expert System), som omfatter alle hygienekravene ved EU-handel 

med og import av dyr, sæd og embryoer, næringsmidler, fôrvarer og planter. 

3) Vedtak 92/176/EØF bør derfor oppheves. 

4) 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 

Vedtak 92/176/EØF oppheves. 

Artikkel 2 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 12. desember 2017. 

 For Kommisjonen 

Vytenis ANDRIUKAITIS 

Medlem av Kommisjonen 

 __________  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 331 av 14.12.2017, s. 78, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 36/2018 av  

23. mars 2018 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions 

tidende nr. 6 av 30.1.2020, s. 3. 

(1) EFT L 224 av 18.8.8.1990, s. 29. 

(2) Kommisjonsvedtak 91/398/EØF av 19. juli 1991 om et datanett mellom veterinærmyndighetene (EFT L 221 av 9.8.1991, s. 30). 

(3) Kommisjonsvedtak 92/175/EØF av 21. februar 1992 om opprettelse av en liste med angivelse av enhetene i datanettet ANIMO (EUT L 80 

av 25.3.1992, s. 1). 

(4) Kommisjonsvedtak 92/176/EØF om kart som skal brukes i forbindelse med datanettet ANIMO (EFT L 80 av 25.3.1992, s. 33). 

2020/EØS/45/04 
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2017/1940 

av 13. juli 2017 

om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1012 med hensyn til innholdet i og formatet til 

avlssertifikater utstedt for renrasede avlsdyr av hest som inngår i ett enkelt identifikasjonsdokument for dyr av 

hestefamilien som er gyldig i hele dyrets levetid(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1012 av 8. juni 2016 om avlstekniske vilkår og avstamnings-

vilkår for avl, handel med og innførsel til Unionen av renrasede avlsdyr, hybridavlsdyr av svin og formeringsmateriale fra dem og 

om endring av forordning (EU) nr. 652/2014, rådsdirektiv 89/608/EØF og 90/425/EØF og om oppheving av visse rettsakter med 

hensyn til dyreavl («dyreavlsforordningen»)(1), særlig artikkel 32 nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Forordning (EU) 2016/1012 fastsetter regler for avl og avstamning som får anvendelse på handel med avlsdyr og 

innførsel av dem til Unionen. Forordning (EU) 2016/1012 får anvendelse fra 1. november 2018. 

2) Artikkel 30 i forordning (EU) 2016/1012 fastsetter regler for utstedelse, innhold og format for avlssertifikater som 

ledsager avlsdyr, og formeringsmateriale fra dem (heretter kalt «avlssertifikatet»). Det fastsettes der at dersom det 

forekommer handel med renrasede avlsdyr som er ført inn i en stambok som føres av et avlslag, og dersom det er 

bestemt at disse renrasede avlsdyrene skal innføres i en annen stambok, skal avlsdyrene ledsages av et avlssertifikat. 

3) Artikkel 30 nr. 6 i forordning (EU) 2016/1012 fastsetter at avlssertifikater skal inneholde opplysningene angitt i de 

relevante delene og kapitlene i vedlegg V til nevnte forordning. Artikkel 32 nr. 1 i forordning (EU) 2016/1012 fastsetter 

at, som unntak fra artikkel 30 nr. 6 i nevnte forordning, når det gjelder renrasede avlsdyr av hest, skal opplysningene 

fastsatt i kapittel I del 2 i vedlegg V til nevnte forordning inngå i ett enkelt identifikasjonsdokument for dyr av 

hestefamilien som er gyldig i hele dyrets levetid, og at det skal vedtas delegerte rettsakter om innholdet i og formatet til 

disse identifikasjonsdokumentene. 

4) Del 2 kapittel I i vedlegg V til forordning (EU) 2016/1012 fastsetter regler for opplysningene som skal inngå i 

avlssertifikatet for renrasede avlsdyr. Disse opplysningene skal omfatte identifikasjonssystemet og det individuelle 

identifikasjonsnummeret som det renrasede avlsdyret er tildelt i samsvar med Unionens dyrehelseregelverk for 

identifisering og registrering av dyr av de aktuelle artene. 

5) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/429(2) fastsetter krav til sporbarhet for holdte landdyr og formerings-

materiale. Artikkel 114 i nevnte forordning fastsetter at driftsansvarlige som holder dyr av hestefamilien, skal sikre at 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 275 av 25.10.2017, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 37/2018 av  

23. mars 2018 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions 

tidende nr. 6 av 30.1.2020, s. 4. 

(1) EUT L 171 av 29.6.2016, s. 66. 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/429 av 9. mars 2016 om smittsomme dyresykdommer og om endring og oppheving av 

visse rettsakter på dyrehelseområdet («dyrehelseregelverket») (EUT L 84 av 31.3.2016, s. 1). 

2020/EØS/45/05 
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hvert enkelt dyr identifiseres ved hjelp av en entydig kode som er registrert i databasen omhandlet i nevnte forordning, 

og av et korrekt utfylt identifikasjonsdokument som er gyldig i hele dyrets levetid. For å sikre størst mulig grad av 

samsvar mellom avlssertifikatet og identifikasjonsdokumentet med hensyn til innhold og forvaltningsprosedyre skal det 

i henhold til forordning (EU) 2016/1012 vedtas delegerte rettsakter om innholdet i og formatet til ett enkelt 

identifikasjonsdokument for hester som er gyldig i hele dyrets levetid. 

6) Det er derfor nødvendig å fastsette innholdet i og formatet til avlssertifikatet som skal inngå i identifikasjonsdokumentet 

for dyr av hestefamilien som er gyldig i hele dyrets levetid, som skal brukes til å identifisere dyr av hestefamilien i 

samsvar med artikkel 114 nr. 1 bokstav c) i forordning (EU) 2016/429, og som til enhver tid skal ledsage renrasede 

avlsdyr av hest når de omsettes i Unionen. 

7) Artikkel 31 i forordning (EU) 2016/1012 fastsetter unntak fra kravene til utstedelse av, innholdet i og formatet til 

avlssertifikater for handel med avlsdyr. Det fastsettes der at dersom resultatene av individgransking eller 

avlsverdivurdering er gjort offentlig tilgjengelige på et nettsted, kan en henvisning til nettstedet der disse resultatene er 

gjort tilgjengelige, angis i avlssertifikatet i stedet for å angi resultatene i avlssertifikatet. Denne muligheten bør 

gjenspeiles i kravene til avlssertifikatet for handel med renrasede avlsdyr av hest som fastsettes i denne forordning. 

8) Del 3 i vedlegg I til forordning (EU) 2016/1012 fastsetter ytterligere krav til avlslag som oppretter eller fører stambøker for 

renrasede avlsdyr av hest. I henhold til del 3 nr. 1 i nevnte vedlegg skal renrasede avlsdyr av hest føres inn i en stambok 

bare dersom de er identifisert ved hjelp av et bedekningssertifikat, og dersom det kreves av avlsprogrammet, som «føll 

under moren». Som unntak fra denne regelen kan en medlemsstat eller, dersom den beslutter det, dens vedkommende 

myndighet tillate at et avlslag fører inn renrasede avlsdyr av hest i den stamboken som føres av dette avlslaget, der disse 

dyrene identifiseres ved hjelp av en annen hensiktsmessig metode som gir minst samme grad av sikkerhet som et 

bedekningssertifikat, for eksempel avstamningskontroll basert på DNA-analyse eller analyse av deres blodtyper, forutsatt at 

denne tillatelsen er i samsvar med prinsippene fastsatt av det avlslaget som fører den opprinnelige stamboken for denne 

rasen. 

9) Idet det tas hensyn til kravene fastsatt i nr. 1 del 3 i vedlegg I til forordning (EU) 2016/1012 bør opplysninger om 

bedekningssertifikatet, om identifikasjon som «føll under moren» og om resultatene av avstamningskontroll gjenspeiles 

i reglene for innholdet i avlssertifikater for renrasede avlsdyr av hest fastsatt i denne forordning. 

10) For å sikre entydighet og kontinuitet i identifiseringen av renrasede avlsdyr av hest, og i samsvar med kravene i del 1 

kapittel I nr. 1 bokstav c) og nr. 3 i vedlegg II til forordning (EU) 2016/1012, bør den entydige koden omhandlet i 

artikkel 114 nr. 1 bokstav a) i forordning (EU) 2016/429 og navnet på slike avlsdyr inngå i avlssertifikatet i forbindelse 

med handel, som en del av dets identifikasjonsopplysninger. 

11) I henhold til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/262(1) skal et utstedende organ, herunder 

organisasjoner eller lag som oppretter eller fører stambøker for registrerte dyr av hestefamilien, tildele hvert dyr et unikt 

individnummer i form av en alfanumerisk kode med opplysninger om det individuelle dyret av hestefamilien samt den 

databasen og den staten der disse opplysningene første gang ble registrert. Dette unike individnummeret må være 

forenlig med UELN-systemet (UELN = Universal Equine Life Number). 

12) UELN-systemet er godkjent på verdensbasis av de største hesteavlsorganisasjonene og konkurranseorganene. Systemet 

er utviklet på initiativ av World Breeding Federation for Sport Horses (WBFSH), International Stud Book Committee 

(ISBC), World Arabian Horse Organization (WAHO), European Conference of Arabian Horse Organisations 

(ECAHO), Conférence internationale de l’anglo-arabe (CIAA), Det internasjonale rideforbund (Fédération équestre 

internationale) (FEI) og Den europeiske travunion (Union européenne du trot) (UET), og det finnes opplysninger om 

systemet på UELNs nettsted(2). 

13) Formatet til og innholdet i det individuelle identifikasjonsnummeret nevnt i del 1 kapittel I nr. 3 i vedlegg II til 

forordning (EU) 2016/1012 kan ikke fastsettes før det er vedtatt delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 118 

  

(1) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/262 av 17. februar 2015 om fastsettelse av regler i henhold til rådsdirektiv 

90/427/EØF og 2009/156/EF for metoder for identifikasjon av dyr av hestefamilien (hestepassforordningen) (EUT L 59 av 3.3.2015, s. 1). 

(2) http://www.ueln.net 
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nr. 1 bokstav a) i forordning (EU) 2016/429, med nærmere krav til identifikasjonsmerker og -metoder, herunder 

anbringelse og bruk. Avlssertifikatet bør imidlertid inneholde tomme felter som kan brukes til å angi det unike individ-

nummeret som er tildelt renrasede avlsdyr av hest i samsvar med gjennomføringsforordning (EU) 2015/262. 

14) Fram til 21. april 2021, som er anvendelsesdatoen for forordning (EU) 2016/429, er del I i avlssertifikatet angitt i 

vedlegget til denne forordning valgfri dersom et identifikasjonsdokument for dyr av hestefamilien som er gyldig i hele 

dyrets levetid, omfatter avsnitt V i modellen for identifikasjonsdokument angitt i del 1 i vedlegg I til gjennomførings-

forordning (EU) 2015/262. 

15) Denne forordning bør få anvendelse fra 1. november 2018 i samsvar med den anvendelsesdatoen som fastsettes i 

forordning (EU) 2016/1012. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Innholdet i og formatet til avlssertifikatet som utgjør en del av identifikasjonsdokumentet for renrasede avlsdyr av hest som er 

gyldig i hele dyrets levetid, fastsatt i artikkel 32 nr. 1 i forordning (EU) 2016/1012 (heretter kalt «avlssertifikatet»), skal være 

som fastsatt i vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

Del I og II i avlssertifikatet skal inngå i identifikasjonsdokumentet for renrasede avlsdyr av hest som er gyldig i hele dyrets 

levetid og som utstedes i samsvar med artikkel 114 nr. 1 bokstav c) i forordning (EU) 2016/429, og skal oppfylle følgende krav: 

a) Del I skal være et avsnitt i identifikasjonsdokumentet som er gyldig i hele dyrets levetid, som skal utarbeides i samsvar med 

artikkel 118 nr. 2 bokstav b) i forordning (EU) 2016/429. 

b) Del II skal 

i) enten være en del av avsnittet nevnt i bokstav a) i denne artikkel, og i så fall skal del II være på mer enn én side slik at 

opplysningene kan ajourføres, eller 

ii) dersom vedkommende myndighet tillater det i samsvar med artikkel 32 nr. 4 i forordning (EU) 2016/1012, være 

vedlagt identifikasjonsdokument som er gyldig i hele dyrets levetid, og i så fall skal den være knyttet til del I nevnt i 

bokstav a) i denne artikkel gjennom angivelse av det individuelle identifikasjonsnummeret, kalt «entydig kode» i 

artikkel 114 nr. 1 bokstav a) i forordning (EU) 2016/429. 

Artikkel 3 

1. Fra og med 1. november 2018 skal avsnitt V i identifikasjonsdokumentet som utstedes for et renraset avlsdyr av hest i 

samsvar med gjennomføringsforordning (EU) 2015/262, fylles ut i samsvar med artikkel 9 nr. 2 i nevnte forordning, og dersom 

det er nødvendig i henhold til artikkel 30 nr. 4 i forordning (EU) 2016/1012, suppleres med del II av avlssertifikatet som 

beskrevet i artikkel 2 bokstav b) ii) i denne forordning. 

2. Del II i avlssertifikatet skal være vedlagt identifikasjonsdokumentet som er gyldig i hele dyrets levetid og som utstedes i 

samsvar med gjennomføringsforordning (EU) 2015/262, og skal være knyttet til opprinnelsesbeviset som fastsatt i del 1 avsnitt 

V i vedlegg I til nevnte forordning gjennom angivelse av det unike individnummeret som definert i artikkel 2 bokstav o) i 

nevnte forordning. 

Artikkel 4 

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

Den får anvendelse fra 1. november 2018. 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 13. juli 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

Avlssertifikat 

for handel med renrasede avlsdyr av hest (Equus caballus og Equus asinus) i samsvar med del 2 kapittel I i vedlegg V til forordning (EU) 2016/1012 

DEL I 

1. Navn på utstedende avlslag eller vedkommende myndighet 

(angi kontaktopplysninger og eventuelt en henvisning til nettstedet) 

2. Navn på stamboken 3. Navn på rasen 

4. Dyrets navn og handelsbetegnelse(1) og fødselsstatens kode(2) 5.1. Individuelt identifikasjonsnummer(3) 

6. Stamboknummer(5) 5.2. Unikt individnummer(4) ☐☐☐-☐☐☐-☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐ 

7. Identifikasjon av dyret(1)(6) 

7.1. Signalgiverkode(1) 

Avlesningssystem (dersom et annet enn ISO 11784)(1) 

Strekkode(1) 

☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐ 

7.2. Alternativ metode for identitetskontroll(1) 

8. Dyrets fødselsdato 

(bruk formatet dd/mm/åååå) 

9. Dyrets fødselsstat 

10. Oppdretterens navn, adresse og e-postadresse(1) 

11. Avstamning(7)(8) 

11.1. Far 

Stamboknummer og -avsnitt 

11.1.1. Farfar 

Stamboknummer og -avsnitt 

11.1.1.1. (1) Oldefar på farssiden 

Stamboknummer og -avsnitt 

  

 

11.1.1.2. (1) Oldemor på farssiden 

Stamboknummer og -avsnitt 
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 11.1.2. Farmor 

Stamboknummer og -avsnitt 

11.1.2.1. (1) Oldefar på farssiden 

Stamboknummer og -avsnitt 

  

 

11.1.2.2. (1) Oldemor på farssiden 

Stamboknummer og -avsnitt 

 

 

11.2. Mor 

Stamboknummer og -avsnitt 

11.2.1. Morfar 

Stamboknummer og -avsnitt 

11.2.1.1. (1) Oldefar på morssiden 

Stamboknummer og -avsnitt 

 

 

11.2.1.2. (1) Oldemor på morssiden 

Stamboknummer og -avsnitt 

 

 

11.2.2. Mormor 

Stamboknummer og -avsnitt 

11.2.2.1. (1) Oldefar på morssiden 

Stamboknummer og -avsnitt 

 

 

11.2.2.2. (1) Oldemor på morssiden 

Stamboknummer og -avsnitt 

 

 

12.1. Utstedt i 

(utstedelsessted) 

12.2. Utstedt den 

(utstedelsesdato i formatet dd/mm/åååå) 

 

12.3. Navn og stilling til den som underskriver 

(angi med store bokstaver navn og stilling til den personen(9) som er godkjent av det utstedende avlslaget eller av vedkommende 

myndighet til å underskrive denne delen av avlssertifikatet) 

12.4. Underskrift 

(1) Fylles ut bare dersom det er relevant. 

(2) Angi landkode dersom det kreves av internasjonale avtaler om rasen. 

(3) Individuelt identifikasjonsnummer i samsvar med del 1 kapittel I nr. 3 i vedlegg II til forordning (EU) 2016/1012, kalt «entydig kode» i artikkel 114 nr. 1 bokstav a) i forordning (EU) 2016/429. 

(4) Unikt individnummer som definert i artikkel 2 bokstav o) i gjennomføringsforordning (EU) 2015/262, dersom et slikt er tildelt i samsvar med nevnte forordning. 

(5) Kreves dersom det avviker fra det individuelle identifikasjonsnummeret eller unike individnummeret som er tildelt i samsvar med gjennomføringsforordning (EU) 2015/262. 

(6) Kreves ikke dersom del I i avlssertifikatet er en integrert del av identifikasjonsdokumentet som er gyldig i hele dyrets levetid og utstedt av et avlslag. Dersom identifikasjonsdokumentet som er gyldig i hele dyrets 

levetid, ble utstedt i samsvar med gjennomføringsforordning (EU) 2015/262, skal det unike individnummeret som definert i artikkel 2 bokstav o) i nevnte forordning angis. 

(7) Om nødvendig kan ytterligere generasjoner angis i del I nr. 11. 

(8) Angi det individuelle identifikasjonsnummeret i samsvar med del 1 kapittel I nr. 3 i vedlegg II til forordning (EU) 2016/1012, kalt «entydig kode» i artikkel 114 nr. 1 bokstav a) i forordning (EU) 2016/429. Dersom 

det individuelle identifikasjonsnummeret ikke er tilgjengelig eller avviker fra det nummeret som dyret er innført under i stamboken, angis stamboknummeret. 

(9) Personen skal være en representant for avlslaget eller for vedkommende myndighet nevnt i artikkel 30 nr. 2 bokstav b) i forordning (EU) 2016/1012. 
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DEL II 

1.1. Individuelt identifikasjonsnummer(1) 

1.2. Unikt individnummer(2) ☐☐☐-☐☐☐-☐☐☐☐☐☐☐☐☐ 

2. Identifikasjon av dyret(3) 

2.1. Signalgiverkode(4) ☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐ 

Avlesningssystem (dersom ikke ISO 11784)(4) 

Strekkode(4) 

3. Kjønn 2.2. Alternativ metode for identitetskontroll(3) 

4. Klasse i stambokens hovedavsnitt(4) 5. Eierens(7) navn, adresse og e-postadresse(4) 

4.1. Navn på stamboken(5) 4.2. Klasse i hovedavsnittet(6) 

6. Tilleggsopplysninger(4)(8)(9) 

6.1. Resultater av individgransking 

6.2. Ajourførte resultater av den seneste avlsverdivurderingen som ble utført den 

(dato i formatet dd/mm/åååå) 

6.3. Genetiske defekter og genetiske særegenheter hos dyret i forbindelse med avlsprogrammet 

6.4. System for kontroll av identitet og resultat(4)(10)(11) 6.5. Resultater av avstamningskontroll(4)(10)(12) 

7. Inseminering/bedekning(13)(14) 

7.1. Dato (bruk formatet dd/mm/åååå) 

7.2. Nummer på bedekningssertifikat(15) 

7.3. Identifikasjon av donorhanndyret 

7.3.1. Individuelt identifikasjonsnummer(1) 

7.3.2. Unikt individnummer(2) ☐☐☐-☐☐☐-☐☐☐☐☐☐☐☐☐ 

7.3.3. System for kontroll av identitet og resultat(4)(10)(11) 7.3.4. Resultater av avstamningskontroll(4) 
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8.1. Utstedt i 

(utstedelsessted) 

8.2. Utstedt den 

(utstedelsesdato i formatet dd/mm/åååå) 

 

8.3. Navn og stilling til den som underskriver 

(angi med store bokstaver navn og stilling til den personen(16) som er godkjent av det utstedende avlslaget eller av vedkommende myndighet til å underskrive 

denne delen av sertifikatet) 

8.4. Underskrift 

(1) Individuelt identifikasjonsnummer i samsvar med del 1 kapittel I nr. 3 i vedlegg II til forordning (EU) 2016/1012, kalt «entydig kode» i artikkel 114 nr. 1 bokstav a) i forordning (EU) 2016/429. 

(2) Unikt individnummer som definert i artikkel 2 bokstav o) i gjennomføringsforordning (EU) 2015/262, dersom et slikt er tildelt i samsvar med nevnte forordning. 

(3) Kreves ikke dersom opplysningene tilsvarer opplysningene i del I nr. 7 og del I og II utgjør en integrert helhet som ikke kan deles opp, og som inngår i eller vedlegges identifikasjonsdokumentet som er gyldig i hele 

dyrets levetid. Dersom identifikasjonsdokumentet som er gyldig i hele dyrets levetid, ble utstedt i samsvar med gjennomføringsforordning (EU) 2015/262, skal det unike individnummeret som definert i artikkel 2 

bokstav o) i nevnte forordning angis. 

(4) Fylles ut bare dersom det er relevant. 

(5) Påkrevd dersom den avviker fra del I nr. 2. 

(6) Kreves ikke dersom disse opplysningene gis i avsnitt V i identifikasjonsdokumentet som er utstedt i samsvar med gjennomføringsforordning (EU) 2015/262. 

(7) Ikke påkrevd dersom ajourførte opplysninger om eieren er tilgjengelige i andre deler av identifikasjonsdokumentet som er gyldig i hele dyrets levetid. 

(8) Bruk flere ark om nødvendig. 

(9) Dersom de genetiske opplysningene er tilgjengelige på et nettsted, kan en henvisning til nettstedet gis i stedet dersom vedkommende myndighet tillater det i samsvar med artikkel 32 nr. 3 i forordning (EU) 

2016/1012. 

(10) Basert på DNA-analyse eller analyse av blodtype. 

(11) Krav i henhold til artikkel 22 nr. 1 i forordning (EU) 2016/1012 for renrasede avlsdyr av hest som brukes til oppsamling av sæd beregnet på kunstig sædoverføring. Avlslag kan kreve dette i samsvar med artikkel 22 

nr. 2 i forordning (EU) 2016/1012 for renrasede avlsdyr av hest som brukes til oppsamling av oocytter og embryoer. 

(12) Dersom det kreves i henhold til avlsprogrammet. 

(13) Obligatorisk for drektige hunndyr. Opplysningene kan angis i et eget dokument. 

(14) Stryk det som ikke passer. 

(15) Dersom punktet ikke er relevant, angis resultatene av avstamningskontroll i nr. 7.3.4. 

(16) Personen skal være en representant for avlslaget eller for vedkommende myndighet nevnt i artikkel 30 nr. 2 bokstav b) i forordning (EU) 2016/1012. 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2017/2330 

av 14. desember 2017 

om godkjenning av jern(II)karbonat, jern(III)kloridheksahydrat, jern(II)sulfatmonohydrat, jern(II)sulfatheptahydrat, 

jern(II)fumarat, jern(II)kelat av aminosyrehydrat, jern(II)kelat av proteinhydrolysater og jern(II)kelat av glysinhydrat 

som tilsetningsstoffer i fôrvarer for alle dyrearter og av jerndekstran som tilsetningsstoff i fôrvarer for smågris og om 

endring av forordning (EF) nr. 1334/2003 og (EF) nr. 479/2006(*) 

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 9 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til forordning (EF) nr. 1831/2003 må tilsetningsstoffer som skal brukes i fôrvarer, godkjennes, og for-

ordningen inneholder grunnlaget og framgangsmåtene for å gi slik godkjenning. I henhold til artikkel 10 i nevnte 

forordning skal tilsetningsstoffer som er godkjent i henhold til rådsdirektiv 70/524/EØF(2), vurderes på nytt. 

2) Jernforbindelsene jern(III)kloridheksahydrat, jern(III)oksid, jern(II)karbonat, jern(II)kelat av aminosyrehydrat, jern(II)-

kelat av glysinhydrat, jern(II)fumarat, jern(II)sulfatheptahydrat og jern(II)sulfatmonohydrat ble godkjent uten tidsbe-

grensning ved kommisjonsforordning (EF) nr. 1334/2003(3) og kommisjonsforordning (EF) nr. 479/2006(4) i samsvar 

med direktiv 70/524/EØF. Stoffene ble deretter oppført i registeret over tilsetningsstoffer i fôrvarer som eksisterende 

produkter, i samsvar med artikkel 10 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1831/2003. 

3) I samsvar med artikkel 10 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1831/2003, sammenholdt med artikkel 7, er det inngitt søknader 

om ny vurdering av jern(III)kloridheksahydrat, jern(III)oksid, jern(II)karbonat, jern(II)kelat av aminosyrehydrat, 

jern(II)kelat av glysinhydrat, jern(II)fumarat, jern(II)sulfatheptahydrat og jern(II)sulfatmonohydrat som tilsetnings-

stoffer i fôrvarer for alle dyrearter. Dessuten ble det i samsvar med artikkel 7 i nevnte forordning inngitt en søknad for 

jerndekstran som tilsetningsstoff i fôrvarer for smågris. Søkeren anmodet om at disse tilsetningsstoffene skulle klassifiseres 

i kategorien «ernæringsmessige tilsetningsstoffer». Søknadene inneholdt de opplysningene og dokumentene som kreves 

i henhold til artikkel 7 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1831/2003.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 351 av 30.12.2017, s. 202, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 38/2018 av 23. mars 2018 

om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 6 av 

30.1.2020, s. 6. 

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

(2) Rådsdirektiv 70/524/EØF av 23. november 1970 om tilsetningsstoffer i fôrvarer (EFT L 270 av 14.12.1970, s. 1). 

(3) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1334/2003 av 25. juli 2003 om endring av vilkårene for godkjenning av flere tilsetningsstoffer som tilhører 

gruppen mikronæringsstoffer i fôrvarer (EUT L 187 av 26.7.2003, s. 11). 

(4) Kommisjonsforordning (EF) nr. 479/2006 av 23. mars 2006 med hensyn til godkjenning av visse tilsetningsstoffer i gruppen forbindelser 

av mikronæringsstoffer (EUT L 86 av 24.3.2006, s. 4). 

2020/EØS/45/06 
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4) Av vitenskapelige hensyn anbefalte Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») i sine 

uttalelser av 19. juni 2013(1), 30. januar 2014(2), 5. mars 2014(3), 28. april 2014(4) og 27. januar 2016(5) å erstatte ferri- 

med jern(III) og ferro- med jern(II) for å unngå eventuelle misforståelser. Myndigheten anbefalte også at jern(II)kelat av 

aminosyrer inndeles i følgende to grupper, på bakgrunn av dets kjemiske egenskaper: Jern(II)kelat av aminosyrehydrat 

og jern(II)kelat av proteinhydrolysater. 

5) Myndigheten konkluderte med at jern(II)karbonat, jern(III)kloridheksahydrat, jern(II)sulfatmonohydrat, jern(II)sulfathe-

ptahydrat, jern(II)fumarat, jern(II)kelat av aminosyrehydrat, jern(II)kelat av proteinhydrolysater og jern(II)kelat av 

glysinhydrat på de foreslåtte bruksvilkårene ikke har noen skadevirkning på dyrehelsen eller forbrukernes sikkerhet eller 

på miljøet. På grunn av forekomsten av nikkel kan alle jern(II)- og jern(III)-forbindelser virke irriterende på luftveier, 

øyne og hud, og derfor bør det treffes hensiktsmessige beskyttelsestiltak med hensyn til håndteringen av de aktuelle 

tilsetningsstoffene og premikser som inneholder dem, for å unngå at det oppstår sikkerhetsproblemer for brukerne. 

6) Myndigheten konkluderte i sin uttalelse av 24. januar 2017(6) med at jerndekstran under de foreslåtte bruksvilkårene 

ikke har noen skadevirkning på dyrehelsen eller forbrukernes sikkerhet eller på miljøet, og at det ikke vil oppstå 

sikkerhetsproblemer for brukerne, forutsatt at det treffes hensiktsmessige beskyttelsestiltak. 

7) Myndigheten konkluderte videre med at jern(II)karbonat, jern(III)kloridheksahydrat, jern(II)sulfatmonohydrat, jern(II)-

sulfatheptahydrat, jern(II)fumarat, jern(II)kelat av aminosyrehydrat, jern(II)kelat av proteinhydrolysater, jern(II)kelat av 

glysinhydrat og jerndekstran er effektive kilder til jern; biotilgjengeligheten av jern(II)karbonat varierer imidlertid 

betydelig og anses for å være lavere enn for jern(II)sulfat. Myndigheten anser ikke at det er behov for særlige krav om 

overvåking etter at produktet er brakt i omsetning. Myndigheten har også gjennomgått rapporten om metoden for 

analyse av fôrtilsetningene som er framlagt av referanselaboratoriet opprettet ved forordning (EF) nr. 1831/2003. 

8) Vurderingen av jern(II)karbonat, jern(III)kloridheksahydrat, jern(II)sulfatmonohydrat, jern(II)sulfatheptahydrat, jern(II)-

fumarat, jern(II)kelat av aminosyrehydrat, jern(II)kelat av proteinhydrolysater og jern(II)kelat av glysinhydrat som 

tilsetningsstoffer i fôrvarer for alle dyrearter og av jerndekstran for smågris viser at vilkårene for godkjenning fastsatt i 

artikkel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003 er oppfylt, unntatt for drikkevann. Bruk av disse stoffene bør derfor 

godkjennes som angitt i vedlegget til denne forordning, og deres bruk via drikkevann bør forbys. 

9) Som følge av at det gis godkjenninger for «jern(III)kloridheksahydrat», «jern(II)karbonat», «jern(II)kelat av aminosyrehy-

drat», «jern(II)fumarat», «jern(II)sulfatheptahydrat», «jern(II)sulfatmonohydrat» og «jern(II)kelat av glysinhydrat» ved 

denne forordning og at godkjenning avslås for «jern(III)oksid», bør postene for disse stoffene i forordning (EF) 

nr. 479/2006 og (EF) nr. 1334/2003 utgå. 

10) Ettersom Myndigheten i sine uttalelser av 24. mai 2016(7) ikke kunne trekke noen konklusjon om sikkerheten ved 

jern(III)oksid for målartene, bør tilsetningsstoffet og fôr som inneholder tilsetningsstoffet, trekkes tilbake fra markedet 

snarest mulig. Av praktiske årsaker bør det imidlertid tillates en begrenset overgangsperiode for tilbaketrekkingen av de 

aktuelle produktene fra markedet, slik at markedsdeltakerne kan oppfylle tilbaketrekkingsplikten på tilfredsstillende 

måte. 

11) Ettersom ingen sikkerhetsgrunner tilsier at endringene i vilkårene for godkjenning av jern(III)kloridheksahydrat, 

jern(II)karbonat, jern(II)kelat av aminosyrehydrat, jern(II)kelat av glysinhydrat, jern(II)fumarat, jern(II)sulfathe-

ptahydrat og jern(II)sulfatmonohydrat som godkjent ved forordning (EF) nr. 1334/2003 og (EF) nr. 479/2006 må få 

øyeblikkelig anvendelse, bør det fastsettes en overgangsperiode, slik at berørte parter kan forberede seg på de nye 

kravene som godkjenningen medfører. 

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

fôr.  

  

(1) EFSA Journal 2013;11(7):3287. 

(2) EFSA Journal 2014;12(2):3566. 

(3) EFSA Journal 2014;12(3):3607. 

(4) EFSA Journal 2015;13(5):4109. 

(5) EFSA Journal 2016;14(2):4396. 

(6) EFSA Journal 2017;15(2):4701. 

(7) EFSA Journal 2016;14(6):4508. 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Godkjenning 

Stoffene oppført i vedlegget, som tilhører kategorien «ernæringsmessige tilsetningsstoffer» og funksjonsgruppen «forbindelser 

av mikronæringsstoffer», godkjennes som tilsetningsstoffer i fôrvarer på vilkårene fastsatt i vedlegget. 

Artikkel 2 

Særlige bruksvilkår 

De godkjente stoffene oppført i vedlegget, som tilsetningsstoffer i kategorien «ernæringsmessige tilsetningsstoffer» og funk-

sjonsgruppen «forbindelser av mikronæringsstoffer», skal ikke brukes i drikkevann. 

Artikkel 3 

Avslag 

Godkjenning for jern(III)oksid avslås, og stoffet skal ikke lenger brukes som ernæringsmessig tilsetningsstoff i fôrvarer. 

Artikkel 4 

Endring av forordning (EF) nr. 1334/2003 

I vedlegget til forordning (EF) nr. 1334/2003 i posten E1 for grunnstoffet Jern–Fe utgår følgende tilsetningsstoffer og deres 

kjemiske formel og beskrivelse: «Jern(III)klorid, heksahydrat», «Jern(II)karbonat», «Jern(II)aminosyrechelat, hydrat», 

«Jern(II)fumarat», «Jern(II)sulfat, heptahydrat», «jJern(II)sulfat, monohydrat» og «Jern(III)oksid». 

Artikkel 5 

Endring av forordning (EF) nr. 479/2006 

I vedlegget til forordning (EF) nr. 479/2006 utgår posten E1 for tilsetningsstoffet «Jernkelat av glysinhydrat». 

Artikkel 6 

Overgangstiltak 

1. Stoffene «jern(III)kloridheksahydrat», «jern(II)karbonat», «jern(II)kelat av aminosyrehydrat», «jern(II)kelat av glysin-

hydrat», «jern(II)fumarat», «jern(II)sulfatheptahydrat», «jern(III)oksid» og «jern(II)sulfatmonohydrat». som er godkjent ved 

kommisjonsforordning (EF) nr. 1334/2003 og kommisjonsforordning (EF) nr. 479/2006, samt premikser som inneholder disse 

stoffene, som er framstilt og merket før 4. juli 2018 i samsvar med reglene som gjaldt før 4. januar 2018, kan fortsatt bringes i 

omsetning og brukes til eksisterende lagre er tømt. 

2. Fôrmidler og fôrblandinger som inneholder stoffene nevnt i nr. 1, og som er framstilt og merket før 4. januar 2019 i 

samsvar med reglene som gjaldt før 4. januar 2018, kan fortsatt bringes i omsetning og brukes til eksisterende lagre er tømt 

dersom de er beregnet på dyr som er bestemt til næringsmiddelproduksjon. 

3. Fôrmidler og fôrblandinger som inneholder stoffene nevnt i nr. 1, og som er framstilt og merket før 4. januar 2020 i 

samsvar med reglene som gjaldt før 4. januar 2018, kan fortsatt bringes i omsetning og brukes til eksisterende lagre er tømt 

dersom de er beregnet på dyr som ikke er bestemt til næringsmiddelproduksjon. 
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Artikkel 7 

Ikrafttredelse 

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 14. desember 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver 

av god-

kjenningen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 
Høyeste innhold 

Andre bestemmelser 
Godkjennings-

periodens utløp 
Innhold av grunnstoffet (Fe) i mg per 

kg fullfôr med et vanninnhold på 

12 % eller i mg grunnstoff (Fe) per 

dag eller uke 

Kategori: ernæringsmessige tilsetningsstoffer. Funksjonsgruppe: forbindelser av mikronæringsstoffer 

3b101  Jern(II)-

karbonat 

(jernspat) 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

Pulver fra utvunnet malm som 

inneholder jernspat, med et laveste 

innhold på 70 % FeCO3 og et samlet 

jerninnhold på 39 %. 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Kjemisk formel: FeCO3 

CAS-nummer: 563-71-3 

Analysemetoder(1) 

Til påvisning av jern og karbonat i 

tilsetningsstoffet: 

— Den europeiske farmakopé, 

monografi 2.3.1. 

Til krystallografisk karakterisering av 

tilsetningsstoffet: 

— røntgendiffraksjon. 

Til bestemmelse av samlet mengde 

jern i tilsetningsstoffet og premikser: 

— atomabsorpsjonsspektrometri, 

AAS (EN ISO 6869), eller 

Alle dyrearter 

unntatt 

smågris, kalv 

og kylling 

opptil 14 dager 

gamle og 

kalkuner opptil 

28 dager 

gamle. 

— — Sau: 500 (i alt(2)) 

Storfe og fjørfe: 

450 (i alt(2)) 

Kjæledyr: 600  

(i alt(2)) 

Andre arter: 750  

(i alt(2)) 

1. Jern(II)karbonat kan bringes i 

omsetning og brukes som til-

setningsstoff i form av et preparat. 

2. Tilsetningsstoffet skal tilsettes 

fôrvarer som en premiks. 

3. For brukerne av tilsetningsstoffet 

og premiksene skal de drifts-

ansvarlige for fôrforetakene fast-

sette driftsrutiner og egnede 

organisatoriske tiltak for å 

håndtere mulige risikoer ved 

innånding, hudkontakt eller 

kontakt med øynene. Dersom 

risikoene ikke kan reduseres til et 

akseptabelt nivå gjennom disse 

rutinene og tiltakene, skal 

tilsetningsstoffene og premiksene 

brukes med egnet personlig 

verneutstyr. 

4. januar 

2028 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver 

av god-

kjenningen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 
Høyeste innhold 

Andre bestemmelser 
Godkjennings-

periodens utløp 
Innhold av grunnstoffet (Fe) i mg per 

kg fullfôr med et vanninnhold på 

12 % eller i mg grunnstoff (Fe) per 

dag eller uke 

   — atomemisjonsspektrometri med 

induktivt koplet plasma, ICP-

AES (EN 15510), eller 

— atomemisjonsspektrometri med 

induktivt koplet plasma etter 

trykkoppslutning, ICP-AES 

(CEN/TS 15621). 

Til bestemmelse av samlet mengde 

jern i fôrmidler og fôrblandinger: 

— atomabsorpsjonsspektrometri, 

AAS (kommisjonsforordning 

(EF) nr. 152/2009, vedlegg IV-C, 

eller 

— atomabsorpsjonsspektrometri, 

AAS (EN ISO 6869), eller 

— atomemisjonsspektrometri med 

induktivt koplet plasma, ICP-

AES (EN 15510), eller 

— atomemisjonsspektrometri med 

induktivt koplet plasma etter 

trykkoppslutning, ICP-AES 

(CEN/TS 15621). 

    4. På merkingen av tilsetningsstoffet 

og premiksene som inneholder det, 

angis følgende: «Jern(II)karbonat 

bør ikke brukes som jernkilde for 

unge dyr på grunn av dens 

begrensede biotilgjengelighet.» 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver 

av god-

kjenningen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 
Høyeste innhold 

Andre bestemmelser 
Godkjennings-

periodens utløp 
Innhold av grunnstoffet (Fe) i mg per 

kg fullfôr med et vanninnhold på 

12 % eller i mg grunnstoff (Fe) per 

dag eller uke 

3b102 — Jern(III)klorid

heksahydrat 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

Jern(III)kloridheksahydrat i 

pulverform med et jerninnhold på 

minst 19 %. 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Kjemisk formel: FeCl3 · 6H2O 

CAS-nummer: 10025-77-1 

Analysemetoder(1) 

Til påvisning av jern og klorid i 

tilsetningsstoffet: 

— Den europeiske farmakopé, 

monografi 2.3.1. 

Til krystallografisk karakterisering av 

tilsetningsstoffet: 

— røntgendiffraksjon. 

Til mengdebestemmelse av jern(III)-

kloridheksahydrat i tilsetningsstoffet: 

— titrering med natriumtiosulfat 

(Den europeiske farmakopé, 

monografi 1515). 

Til bestemmelse av samlet mengde 

jern i tilsetningsstoffet og premikser: 

— atomabsorpsjonsspektrometri, 

AAS (EN ISO 6869), eller 

Alle dyrearter — — Sau: 500 (i alt(2)) 

Storfe og fjørfe: 

450 (i alt(2)) 

Smågris opptil én 

uke før avvenning: 

250 mg per dag  

(i alt(2)) 

Kjæledyr: 600  

(i alt(2)) 

Andre arter: 750  

(i alt(2)) 

1. Jern(III)kloridheksahydrat kan 

bringes i omsetning og brukes som 

tilsetningsstoff i form av et 

preparat. 

2. Tilsetningsstoffet skal tilsettes 

fôrvarer som en flytende premiks. 

3. For brukerne av tilsetningsstoffet 

og premiksene skal de driftsan-

svarlige for fôrforetakene fastsette 

driftsrutiner og egnede organisa-

toriske tiltak for å håndtere mulige 

risikoer ved innånding, hudkontakt 

eller kontakt med øynene. Dersom 

risikoene ikke kan reduseres til et 

akseptabelt nivå gjennom disse 

rutinene og tiltakene, skal 

tilsetningsstoffene og premiksene 

brukes med egnet personlig 

verneutstyr. 

4. januar 

2028 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver 

av god-

kjenningen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 
Høyeste innhold 

Andre bestemmelser 
Godkjennings-

periodens utløp 
Innhold av grunnstoffet (Fe) i mg per 

kg fullfôr med et vanninnhold på 

12 % eller i mg grunnstoff (Fe) per 

dag eller uke 

   — atomemisjonsspektrometri med 

induktivt koplet plasma, ICP-

AES (EN 15510), eller 

— atomemisjonsspektrometri med 

induktivt koplet plasma etter 

trykkoppslutning, ICP-AES 

(CEN/TS 15621). 

Til bestemmelse av samlet mengde 

jern i fôrmidler og fôrblandinger: 

— atomabsorpsjonsspektrometri, 

AAS (kommisjonsforordning 

(EF) nr. 152/2009, vedlegg IV-C, 

eller 

— atomabsorpsjonsspektrometri, 

AAS (EN ISO 6869), eller 

— atomemisjonsspektrometri med 

induktivt koplet plasma, ICP-

AES (EN 15510), eller 

— atomemisjonsspektrometri med 

induktivt koplet plasma etter 

trykkoppslutning, ICP-AES 

(CEN/TS 15621). 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver 

av god-

kjenningen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 
Høyeste innhold 

Andre bestemmelser 
Godkjennings-

periodens utløp 
Innhold av grunnstoffet (Fe) i mg per 

kg fullfôr med et vanninnhold på 

12 % eller i mg grunnstoff (Fe) per 

dag eller uke 

3b103 — Jern(II)-

sulfatmono-

hydrat 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

Jern(II)sulfatmonohydrat i pulverform 

eller granulat med et laveste 

jerninnhold på 29 %. 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Kjemisk formel: FeSO4 · H2O 

CAS-nummer: 17375-41-6 

Analysemetoder(1) 

Til påvisning av jern og sulfat i 

tilsetningsstoffet: 

— Den europeiske farmakopé, 

monografi 2.3.1. 

Til krystallografisk karakterisering av 

tilsetningsstoffet: 

— røntgendiffraksjon. 

Til mengdebestemmelse av jern(II)-

sulfatmonohydrat i tilsetningsstoffet: 

— titrering med ammonium og 

ceriumnitrat (Den europeiske 

farmakopé, monografi 0083), 

eller 

— titrering med kaliumdikromat 

(EN 889). 

Til bestemmelse av samlet mengde 

jern i tilsetningsstoffet og premikser: 

— atomabsorpsjonsspektrometri, 

AAS (EN ISO 6869), eller 

Alle dyrearter — — Sau: 500 (i alt(2)) 

Storfe og fjørfe: 

450 (i alt(2)) 

Smågris opptil én 

uke før avvenning: 

250 mg per dag  

(i alt(2)) 

Kjæledyr: 600  

(i alt(2)) 

Andre arter: 750  

(i alt(2)) 

1. Jern(II)sulfatmonohydrat kan 

bringes i omsetning og brukes som 

tilsetningsstoff i form av et 

preparat. 

2. Tilsetningsstoffet skal tilsettes 

fôrvarer som en premiks. 

3. For brukerne av tilsetningsstoffet 

og premiksene skal de driftsan-

svarlige for fôrforetakene fastsette 

driftsrutiner og egnede organisa-

toriske tiltak for å håndtere mulige 

risikoer ved innånding, hudkontakt 

eller kontakt med øynene. Dersom 

risikoene ikke kan reduseres til et 

akseptabelt nivå gjennom disse 

rutinene og tiltakene, skal til-

setningsstoffene og premiksene 

brukes med egnet personlig 

verneutstyr. 

4. januar 

2028 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver 

av god-

kjenningen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 
Høyeste innhold 

Andre bestemmelser 
Godkjennings-

periodens utløp 
Innhold av grunnstoffet (Fe) i mg per 

kg fullfôr med et vanninnhold på 

12 % eller i mg grunnstoff (Fe) per 

dag eller uke 

   — atomemisjonsspektrometri med 

induktivt koplet plasma, ICP-

AES (EN 15510), eller 

— atomemisjonsspektrometri med 

induktivt koplet plasma etter 

trykkoppslutning, ICP-AES 

(CEN/TS 15621). 

Til bestemmelse av samlet mengde 

jern i fôrmidler og fôrblandinger: 

— atomabsorpsjonsspektrometri, 

AAS (kommisjonsforordning 

(EF) nr. 152/2009, vedlegg IV-C, 

eller 

— atomabsorpsjonsspektrometri, 

AAS (EN ISO 6869), eller 

— atomemisjonsspektrometri med 

induktivt koplet plasma, ICP-

AES (EN 15510), eller 

— atomemisjonsspektrometri med 

induktivt koplet plasma etter 

trykkoppslutning, ICP-AES 

(CEN/TS 15621). 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver 

av god-

kjenningen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 
Høyeste innhold 

Andre bestemmelser 
Godkjennings-

periodens utløp 
Innhold av grunnstoffet (Fe) i mg per 

kg fullfôr med et vanninnhold på 

12 % eller i mg grunnstoff (Fe) per 

dag eller uke 

3b104 — Jern(II)-

sulfathe-

ptahydrat 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

Jern(II)sulfatheptahydrat i pulverform 

med et jerninnhold på minst 18 %. 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Kjemisk formel: FeSO4 · 7H2O 

CAS-nummer: 7782-63-0 

Analysemetoder(1) 

Til påvisning av jern og sulfat i 

tilsetningsstoffet: 

— Den europeiske farmakopé, 

monografi 2.3.1. 

Til krystallografisk karakterisering av 

tilsetningsstoffet: 

røntgendiffraksjon. 

Til mengdebestemmelse av jern(II)-

sulfatheptahydrat i tilsetningsstoffet: 

— titrering med ammonium og 

ceriumnitrat (Den europeiske 

farmakopé, monografi 0083), 

eller 

— titrering med kaliumdikromat 

(EN 889). 

Til bestemmelse av samlet mengde 

jern i tilsetningsstoffet og premikser: 

— atomabsorpsjonsspektrometri, 

AAS (EN ISO 6869), eller 

Alle dyrearter — — Sau: 500 (i alt(2)) 

Storfe og fjørfe: 

450 (i alt(2)) 

Smågris opptil én 

uke før avvenning: 

250 mg per dag  

(i alt(2)) 

Kjæledyr: 600  

(i alt(2)) 

Andre arter: 750  

(i alt(2)) 

1. Jern(II)sulfatheptahydrat kan 

bringes i omsetning og brukes som 

tilsetningsstoff i form av et 

preparat. 

2. Tilsetningsstoffet skal tilsettes 

fôrvarer som en premiks. 

3. For brukerne av tilsetningsstoffet 

og premiksene skal de driftsan-

svarlige for fôrforetakene fastsette 

driftsrutiner og egnede organisa-

toriske tiltak for å håndtere mulige 

risikoer ved innånding, hudkontakt 

eller kontakt med øynene. Dersom 

risikoene ikke kan reduseres til et 

akseptabelt nivå gjennom disse 

rutinene og tiltakene, skal til-

setningsstoffene og premiksene 

brukes med egnet personlig 

verneutstyr. 

4. januar 

2028 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver 

av god-

kjenningen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 
Høyeste innhold 

Andre bestemmelser 
Godkjennings-

periodens utløp 
Innhold av grunnstoffet (Fe) i mg per 

kg fullfôr med et vanninnhold på 

12 % eller i mg grunnstoff (Fe) per 

dag eller uke 

   — atomemisjonsspektrometri med 

induktivt koplet plasma, ICP-

AES (EN 15510), eller 

— atomemisjonsspektrometri med 

induktivt koplet plasma etter 

trykkoppslutning, ICP-AES 

(CEN/TS 15621). 

Til bestemmelse av samlet mengde 

jern i fôrmidler og fôrblandinger: 

— atomabsorpsjonsspektrometri, 

AAS (kommisjonsforordning 

(EF) nr. 152/2009, vedlegg IV-C, 

eller 

— atomabsorpsjonsspektrometri, 

AAS (EN ISO 6869), eller 

— atomemisjonsspektrometri med 

induktivt koplet plasma, ICP-

AES (EN 15510), eller 

— atomemisjonsspektrometri med 

induktivt koplet plasma etter 

trykkoppslutning, ICP-AES 

(CEN/TS 15621). 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver 

av god-

kjenningen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 
Høyeste innhold 

Andre bestemmelser 
Godkjennings-

periodens utløp 
Innhold av grunnstoffet (Fe) i mg per 

kg fullfôr med et vanninnhold på 

12 % eller i mg grunnstoff (Fe) per 

dag eller uke 

3b105  Jern(II)-

fumarat 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

Jern(II)fumarat i pulverform med et 

jerninnhold på minst 30 %. 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Kjemisk formel: C4H2FeO4 

CAS-nummer: 141-01-5 

Analysemetoder(1) 

Til mengdebestemmelse av jern(II)-

fumarat i tilsetningsstoffet: 

— titrering med ceriumsulfat (Den 

europeiske farmakopé, monografi 

0902). 

Til bestemmelse av samlet mengde 

jern i tilsetningsstoffet og premikser: 

— atomabsorpsjonsspektrometri, 

AAS (EN ISO 6869), eller 

— atomemisjonsspektrometri med 

induktivt koplet plasma, ICP-

AES (EN 15510), eller 

— atomemisjonsspektrometri med 

induktivt koplet plasma etter 

trykkoppslutning, ICP-AES 

(CEN/TS 15621). 

Alle dyrearter — — Sau: 500 (i alt(2)) 

Storfe og fjørfe: 

450 (i alt(2)) 

Smågris opptil én 

uke før avvenning: 

250 mg per dag  

(i alt(2)) 

Kjæledyr: 600  

(i alt(2)) 

Andre arter: 750  

(i alt(2)) 

1. Jern(II)fumarat kan bringes i 

omsetning og brukes som til-

setningsstoff i form av et preparat. 

2. Tilsetningsstoffet skal tilsettes 

fôrvarer som en premiks. 

3. For brukerne av tilsetningsstoffet 

og premiksene skal de driftsan-

svarlige for fôrforetakene fastsette 

driftsrutiner og egnede organisa-

toriske tiltak for å håndtere mulige 

risikoer ved innånding, hudkontakt 

eller kontakt med øynene. Dersom 

risikoene ikke kan reduseres til et 

akseptabelt nivå gjennom disse 

rutinene og tiltakene, skal til-

setningsstoffene og premiksene 

brukes med egnet personlig 

verneutstyr. 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver 

av god-

kjenningen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 
Høyeste innhold 

Andre bestemmelser 
Godkjennings-

periodens utløp 
Innhold av grunnstoffet (Fe) i mg per 

kg fullfôr med et vanninnhold på 

12 % eller i mg grunnstoff (Fe) per 

dag eller uke 

   Til bestemmelse av samlet mengde 

jern i fôrmidler og fôrblandinger: 

— atomabsorpsjonsspektrometri, 

AAS (kommisjonsforordning 

(EF) nr. 152/2009, vedlegg IV-C, 

eller 

— atomabsorpsjonsspektrometri, 

AAS (EN ISO 6869), eller 

— atomemisjonsspektrometri med 

induktivt koplet plasma, ICP-

AES (EN 15510), eller 

— atomemisjonsspektrometri med 

induktivt koplet plasma etter 

trykkoppslutning, ICP-AES 

(CEN/TS 15621). 

      

3b106 — Jern(II)kelat 

av amino-

syrehydrat 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

Jern(II)aminosyrekompleks der jern 

og aminosyrer fra soyaprotein er 

kelatert via koordinerte kovalente 

bindinger i pulverform med et 

jerninnhold på minst 9 %. 

Alle dyrearter — — Sau: 500 (i alt(2)) 

Storfe og fjørfe: 

450 (i alt(2)) 

Smågris opptil én 

uke før avvenning: 

250 mg per dag  

(i alt(2)) 

1. Jern(II)kelat av aminosyrer kan 

bringes i omsetning og brukes som 

tilsetningsstoff i form av et 

preparat. 

2. Tilsetningsstoffet skal tilsettes 

fôrvarer som en premiks. 

4. januar 

2028 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver 

av god-

kjenningen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 
Høyeste innhold 

Andre bestemmelser 
Godkjennings-

periodens utløp 
Innhold av grunnstoffet (Fe) i mg per 

kg fullfôr med et vanninnhold på 

12 % eller i mg grunnstoff (Fe) per 

dag eller uke 

   Karakterisering av det aktive stoffet 

Kjemisk formel: Fe (x)1–3 · nH2Ox = 

anion av enhver aminosyre fra 

soyaproteinhydrolysat. 

Høyst 10 % av de molekylene som 

overstiger 1 500 Da. 

Analysemetoder(1) 

Til mengdebestemmelse av 

aminosyreinnhold i tilsetningsstoffet: 

— ionebytterkromatografi med 

ninhydrin-postkolonnederivati-

sering og fotometrisk påvisning 

(kommisjonsforordning (EF) 

nr. 152/2009, vedlegg III, F). 

Til bestemmelse av samlet mengde 

jern i tilsetningsstoffet og premikser: 

— atomabsorpsjonsspektrometri, 

AAS (EN ISO 6869), eller 

— atomemisjonsspektrometri med 

induktivt koplet plasma, ICP-

AES (EN 15510), eller 

— atomemisjonsspektrometri med 

induktivt koplet plasma etter 

trykkoppslutning, ICP-AES 

(CEN/TS 15621). 

   Kjæledyr: 600  

(i alt(2)) 

Andre arter: 750  

(i alt(2)) 

3. For brukerne av tilsetningsstoffet 

og premiksene skal de driftsan-

svarlige for fôrforetakene fastsette 

driftsrutiner og egnede organisa-

toriske tiltak for å håndtere mulige 

risikoer ved innånding, hudkontakt 

eller kontakt med øynene. Dersom 

risikoene ikke kan reduseres til et 

akseptabelt nivå gjennom disse 

rutinene og tiltakene, skal til-

setningsstoffene og premiksene 

brukes med egnet personlig 

verneutstyr. 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver 

av god-

kjenningen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 
Høyeste innhold 

Andre bestemmelser 
Godkjennings-

periodens utløp 
Innhold av grunnstoffet (Fe) i mg per 

kg fullfôr med et vanninnhold på 

12 % eller i mg grunnstoff (Fe) per 

dag eller uke 

   Til bestemmelse av samlet mengde 

jern i fôrmidler og fôrblandinger: 

— atomabsorpsjonsspektrometri, 

AAS (kommisjonsforordning 

(EF) nr. 152/2009, vedlegg IV-C, 

eller 

— atomabsorpsjonsspektrometri, 

AAS (EN ISO 6869), eller 

— atomemisjonsspektrometri med 

induktivt koplet plasma, ICP-

AES (EN 15510), eller 

— atomemisjonsspektrometri med 

induktivt koplet plasma etter 

trykkoppslutning, ICP-AES 

(CEN/TS 15621). 

      

3b107 — Jern(II)kelat 

av protein-

hydrolysater 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

Jern(II)kelat av proteinhydrolysater i 

pulverform med et jerninnhold på 

minst 10 %. 

Minst 50 % kelatert jern. 

Alle dyrearter — — Sau: 500 (i alt(2)) 

Storfe og fjørfe: 

450 (i alt(2)) 

Smågris opptil én 

uke før avvenning: 

250 mg per dag  

(i alt(2)) 

1. Jern(II)kelat av proteinhydroly-

sater kan bringes i omsetning og 

brukes som tilsetningsstoff i form 

av et preparat. 

2. Tilsetningsstoffet skal tilsettes 

fôrvarer som en premiks. 

4. januar 

2028 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver 

av god-

kjenningen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 
Høyeste innhold 

Andre bestemmelser 
Godkjennings-

periodens utløp 
Innhold av grunnstoffet (Fe) i mg per 

kg fullfôr med et vanninnhold på 

12 % eller i mg grunnstoff (Fe) per 

dag eller uke 

   Karakterisering av det aktive stoffet 

Kjemisk formel: Fe (x)1–3 · nH2Ox = 

anion av enhver aminosyre fra 

soyaproteinhydrolysat. 

Analysemetoder(1) 

Til mengdebestemmelse av protein-

hydrolysatinnhold i tilsetningsstoffet: 

— ionebytterkromatografi med 

ninhydrin-postkolonnederivati-

sering og fotometrisk påvisning 

(kommisjonsforordning (EF) 

nr. 152/2009, vedlegg III, F). 

For kvalitetskontroll av kelateringen 

av jern i tilsetningsstoffet: 

— infrarød spektroskopi med fou-

riertransformasjon (FTIR) fulgt 

av flervariate regresjonsmetoder 

(oppdateres av EURL)(3). 

Til bestemmelse av samlet mengde 

jern i tilsetningsstoffet og premikser: 

— atomabsorpsjonsspektrometri, 

AAS (EN ISO 6869), eller 

   Kjæledyr: 600  

(i alt(2)) 

Andre arter: 750  

(i alt(2)) 

3. For brukerne av tilsetningsstoffet 

og premiksene skal de driftsan-

svarlige for fôrforetakene fastsette 

driftsrutiner og egnede organisa-

toriske tiltak for å håndtere mulige 

risikoer ved innånding, hudkontakt 

eller kontakt med øynene. Dersom 

risikoene ikke kan reduseres til et 

akseptabelt nivå gjennom disse 

rutinene og tiltakene, skal 

tilsetningsstoffene og premiksene 

brukes med egnet personlig 

verneutstyr. 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver 

av god-

kjenningen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 
Høyeste innhold 

Andre bestemmelser 
Godkjennings-

periodens utløp 
Innhold av grunnstoffet (Fe) i mg per 

kg fullfôr med et vanninnhold på 

12 % eller i mg grunnstoff (Fe) per 

dag eller uke 

   — atomemisjonsspektrometri med 

induktivt koplet plasma, ICP-

AES (EN 15510), eller 

— atomemisjonsspektrometri med 

induktivt koplet plasma etter 

trykkoppslutning, ICP-AES 

(CEN/TS 15621). 

Til bestemmelse av samlet mengde 

jern i fôrmidler og fôrblandinger: 

— atomabsorpsjonsspektrometri, 

AAS (kommisjonsforordning 

(EF) nr. 152/2009, vedlegg IV-C, 

eller 

— atomabsorpsjonsspektrometri, 

AAS (EN ISO 6869), eller 

— atomemisjonsspektrometri med 

induktivt koplet plasma, ICP-

AES (EN 15510), eller 

— atomemisjonsspektrometri med 

induktivt koplet plasma etter 

trykkoppslutning, ICP-AES 

(CEN/TS 15621). 

      



   

 

2
.7

.2
0
2

0
 

E
Ø

S
-tilleg

g
et til D

en
 eu

ro
p

eisk
e u

n
io

n
s tid

en
d

e
 

N
r. 4

5
/3

7
 

 

Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver 

av god-

kjenningen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 
Høyeste innhold 

Andre bestemmelser 
Godkjennings-

periodens utløp 
Innhold av grunnstoffet (Fe) i mg per 

kg fullfôr med et vanninnhold på 

12 % eller i mg grunnstoff (Fe) per 

dag eller uke 

3b108 — Jern(II)kelat 

av glysin-

hydrat 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

Jern(II)kelat av glysinhydrat i 

pulverform med et jerninnhold på 

minst 15 %. 

Vanninnhold: høyst 10 %. 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Kjemisk formel: Fe(x)1-3 · nH2O x = 

anion av glysin. 

Analysemetoder(1) 

Til bestemmelse av glysininnholdet i 

tilsetningsstoffet: 

— ionebytterkromatografi med 

ninhydrin-postkolonnederivati-

sering og fotometrisk påvisning 

(kommisjonsforordning (EF) nr. 

152/2009, vedlegg III, F). 

Til bestemmelse av samlet mengde 

jern i tilsetningsstoffet og premikser: 

— atomabsorpsjonsspektrometri, 

AAS (EN ISO 6869), eller 

Alle dyrearter — — Sau: 500 (i alt(2)) 

Storfe og fjørfe: 

450 (i alt(2)) 

Smågris opptil én 

uke før avvenning: 

250 mg per dag  

(i alt(2)) 

Kjæledyr: 600  

(i alt(2)) 

Andre arter: 750  

(i alt(2)) 

1. Jern(II)kelat av glysinhydrat kan 

bringes i omsetning og brukes som 

tilsetningsstoff i form av et 

preparat. 

2. Tilsetningsstoffet skal tilsettes 

fôrvarer som en premiks. 

3. For brukerne av tilsetningsstoffet 

og premiksene skal de drifts-

ansvarlige for fôrforetakene fast-

sette driftsrutiner og egnede 

organisatoriske tiltak for å 

håndtere mulige risikoer ved 

innånding, hudkontakt eller 

kontakt med øynene. Dersom 

risikoene ikke kan reduseres til et 

akseptabelt nivå gjennom disse 

rutinene og tiltakene, skal til-

setningsstoffene og premiksene 

brukes med egnet personlig 

verneutstyr. 

4. januar 

2028 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver 

av god-

kjenningen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 
Høyeste innhold 

Andre bestemmelser 
Godkjennings-

periodens utløp 
Innhold av grunnstoffet (Fe) i mg per 

kg fullfôr med et vanninnhold på 

12 % eller i mg grunnstoff (Fe) per 

dag eller uke 

   — atomemisjonsspektrometri med 

induktivt koplet plasma, ICP-

AES (EN 15510), eller 

— atomemisjonsspektrometri med 

induktivt koplet plasma etter 

trykkoppslutning, ICP-AES 

(CEN/TS 15621). 

Til bestemmelse av samlet mengde 

jern i fôrmidler og fôrblandinger: 

— atomabsorpsjonsspektrometri, 

AAS (kommisjonsforordning 

(EF) nr. 152/2009, vedlegg IV-C, 

eller 

— atomabsorpsjonsspektrometri, 

AAS (EN ISO 6869), eller 

— atomemisjonsspektrometri med 

induktivt koplet plasma, ICP-

AES (EN 15510), eller 

— atomemisjonsspektrometri med 

induktivt koplet plasma etter 

trykkoppslutning, ICP-AES 

(CEN/TS 15621). 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver 

av god-

kjenningen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 
Høyeste innhold 

Andre bestemmelser 
Godkjennings-

periodens utløp 
Innhold av grunnstoffet (Fe) i mg per 

kg fullfôr med et vanninnhold på 

12 % eller i mg grunnstoff (Fe) per 

dag eller uke 

3b110  Jerndekstran 

10 % 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

Kolloidal, vandig løsning av jern-

dekstran med 25 % jerndekstran 

(10 % jern i alt, 15 % dekstran), 1,5 % 

natriumklorid, 0,4 % fenol og 73,1 % 

vann 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Jerndekstran 

Kjemisk formel: (C6H10O5)n · 

[Fe(OH)3]m 

IUPAC-betegnelse: jern(III)hydr-

oksid-dekstran 

(α,3-α1,6 glukan)-kompleks 

CAS-nummer: 9004-66-4 

Analysemetoder(1) 

Til karakterisering av tilsetnings-

stoffet: 

— British and US Pharmacopeia 

Iron Dextran monographs. 

Til bestemmelse av samlet mengde 

jern i tilsetningsstoffet og premikser: 

— atomabsorpsjonsspektrometri, 

AAS (EN ISO 6869), eller 

Spedgris — — 200 mg per dag én 

gang den første 

leveuken og  

300 mg per dag én 

gang den andre 

leveuken 

1. For brukerne av tilsetningsstoffet 

skal de driftsansvarlige for fôr-

foretakene fastsette driftsrutiner og 

egnede organisatoriske tiltak for å 

håndtere mulige risikoer ved 

innånding, hudkontakt eller 

kontakt med øynene. Dersom 

risikoene ikke kan reduseres til et 

akseptabelt nivå gjennom disse 

rutinene og tiltakene, skal 

tilsetningsstoffet brukes med egnet 

personlig verneutstyr. 

2. I bruksanvisningen angis følgende: 

— «Tilsetningsstoffet skal bare 

gis individuelt direkte 

gjennom et tilskuddsfôr.» 

— «Tilsetningsstoffet skal ikke 

gis til smågris som lider av 

mangel på vitamin E og/eller 

selen.» 

— «Unngå å bruke andre jern-

forbindelser i den perioden 

(de første to leveukene) 

samtidig som jerndekstran 10 

% gis.» 

4. januar 

2028 



   

 

N
r. 4

5
/4

0
 

E
Ø

S
-tilleg

g
et til D

en
 eu

ro
p

eisk
e u

n
io

n
s tid

en
d

e
 

2
.7

.2
0
2

0
 

 

Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver 

av god-

kjenningen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 
Høyeste innhold 

Andre bestemmelser 
Godkjennings-

periodens utløp 
Innhold av grunnstoffet (Fe) i mg per 

kg fullfôr med et vanninnhold på 

12 % eller i mg grunnstoff (Fe) per 

dag eller uke 

   — atomemisjonsspektrometri med 

induktivt koplet plasma, ICP-

AES (EN 15510), eller 

— atomemisjonsspektrometri med 

induktivt koplet plasma etter 

trykkoppslutning, ICP-AES 

(CEN/TS 15621). 

Til bestemmelse av samlet mengde 

jern i fôrmidler og fôrblandinger: 

— atomabsorpsjonsspektrometri, 

AAS (kommisjonsforordning 

(EF) nr. 152/2009, vedlegg IV-C, 

eller 

— atomabsorpsjonsspektrometri, 

AAS (EN ISO 6869), eller 

— atomemisjonsspektrometri med 

induktivt koplet plasma, ICP-

AES (EN 15510), eller 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver 

av god-

kjenningen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 
Høyeste innhold 

Andre bestemmelser 
Godkjennings-

periodens utløp 
Innhold av grunnstoffet (Fe) i mg per 

kg fullfôr med et vanninnhold på 

12 % eller i mg grunnstoff (Fe) per 

dag eller uke 

   — atomemisjonsspektrometri med 

induktivt koplet plasma etter 

trykkoppslutning, ICP-AES 

(CEN/TS 15621). 

      

(1) Nærmere opplysninger om analysemetodene finnes på referanselaboratoriets nettsted: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports. 

(2) Mengden inert jern skal ikke tas i betraktning ved beregningen av det samlede jerninnholdet i fôret. 

(3) Metoden kan suppleres med en annen metode. I dette tilfellet vil referanselaboratoriet oppdatere evalueringsrapporten og offentliggjøre den egnede metoden på: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports. 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2017/2460 

av 30. oktober 2017 

om endring av vedlegg VII til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 882/2004 om offentlig kontroll 

for å sikre at fôrvare- og næringsmiddelregelverket samt bestemmelsene om dyrs helse og velferd overholdes, 

med hensyn til listen over EU-referanselaboratorier(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 882/2004 av 29. april 2004 om offentlig kontroll for å sikre at 

fôrvare- og næringsmiddelregelverket samt bestemmelsene om dyrs helse og velferd overholdes(1), særlig artikkel 32 nr. 5, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I forordning (EF) nr. 882/2004 fastsettes alminnelige regler for gjennomføring av offentlig kontroller for å verifisere 

overholdelse av blant annet reglene for næringsmiddelhygiene. I henhold til nevnte forordning har Den europeiske 

unions referanselaboratorier (heretter kalt «EU-referanselaboratorier») særlig ansvaret for å gi de nasjonale referansela-

boratoriene nærmere opplysninger om analysemetoder og for å samordne anvendelsen av disse metodene. EU-

referanselaboratoriene er oppført i vedlegg VII til nevnte forordning. 

2) Arbeidsprogrammet for EU-referanselaboratorium for melk og melkeprodukter skal først og fremst sørge for 

analysemetoder og sikre en felles tilnærming til egnethetsprøvinger som nasjonale referanselaboratorier foretar ved flere 

laboratorier av kvalitetsmarkører, som for eksempel somatiske celletall og bakterier. Det finnes nå veletablert ekspertise 

på hvordan disse analysene skal utføres korrekt, både i offentlige laboratorier som gjennomfører offentlig kontroller, og 

i laboratorier som næringsmiddelforetak i stadig større grad bruker til å analysere disse markørene, som er en faktor som 

bestemmer prisen på melk som samles inn på driftsenhetene. 

3) EU-referanselaboratoriet for melk og melkeprodukter er ikke lenger påkrevd i Unionen. Det bør derfor fjernes fra listen 

over EU-referanselaboratorier oppført i vedlegg VII til forordning (EF) nr. 882/2004. 

4) Vedlegg VII til forordning (EF) nr. 882/2004 bør derfor endres. 

5) 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 del I i vedlegg VII til forordning (EF) nr. 882/2004 utgår nr. 1. 

Artikkel 2 

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

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 348 av 29.12.2017, s. 34, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 39/2018 av 23. mars 2018 

om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) og vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og 

sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 6 av 30.1.2020, s. 8. 

(1) EUT L 165 av 30.4.2004, s. 1. 

2020/EØS/45/07 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 30. oktober 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2017/1777 

av 29. september 2017 

om endring av vedlegg II, III og IV til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn 

til grenseverdier for rester av Bacillus amyloliquefaciens stamme FZB24, Bacillus amyloliquefaciens stamme 

MBI 600, leirholdig trekull, diklorprop-P, etefon, etridiazol, flonikamid, fluazifop-P, hydrogenperoksid, 

metaldehyd, penkonazol, spinetoram, tau-fluvalinat og Urtica spp. i eller på visse produkter(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 av 23. februar 2005 om grenseverdier for rester av 

pesticider i eller på næringsmidler og fôrvarer av vegetabilsk og animalsk opprinnelse, og om endring av rådsdirektiv 

91/414/EØF(1), særlig artikkel 5 nr. 1 og artikkel 14 nr. 1 bokstav a), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Grenseverdier for rester av diklorprop-P, etefon, flonikamid, fluazifop-P og metaldehyd er fastsatt i vedlegg II til 

forordning (EF) nr. 396/2005. Grenseverdier for rester av penkonazol er fastsatt i vedlegg II og i del B i vedlegg III til 

nevnte forordning. Grenseverdier for rester av etridiazol, spinetoram og tau-fluvalinat er fastsatt i del A i vedlegg III til 

nevnte forordning. Når det gjelder Bacillus amyloliquefaciens stamme FZB24, Bacillus amyloliquefaciens stamme MBI 

600, leirholdig trekull, hydrogenperoksid og Urtica spp., er det ikke fastsatt særlige grenseverdier, stoffene er heller 

ikke oppført i vedlegg IV til nevnte forordning, og standardverdien på 0,01 mg/kg fastsatt i artikkel 18 nr. 1 bokstav b) 

får derfor anvendelse. 

2) I forbindelse med en vurdering av hvorvidt det skulle gis godkjenning for bruk på sitrusfrukter av et plantevernmiddel 

som inneholder det aktive stoffet diklorprop-P, er det i samsvar med artikkel 6 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005 

inngitt en søknad om endring av de gjeldende grenseverdiene. 

3) Når det gjelder etefon, er det inngitt en slik søknad for kakiplomme. Når det gjelder etridiazol, er det inngitt en slik 

søknad for frukter av gresskarfamilien med spiselig skall. Når det gjelder flonikamid, er det inngitt en slik søknad for 

aprikoser, hodekål, bønner og erter (med belg) og sukkerbeterøtter. Når det gjelder fluazifop-P, er det inngitt en slik 

søknad for gulrøtter og mandelgresskar. Når det gjelder metaldehyd, er det inngitt en slik søknad for purre. Når det 

gjelder penkonazol, er det inngitt en slik søknad for druer. Når det gjelder spinetoram, er det inngitt en slik søknad for 

kirsebær, bær fra halvbusker, «andre små frukter og bær», «salat og salatplanter», «spinat og lignende blader», «urter og 

spiselige blomster», purre og urtete fra blader og urter. Når det gjelder tau-fluvalinat, er det inngitt en slik søknad for 

sitrusfrukter. 

4) I samsvar med artikkel 8 i forordning (EF) nr. 396/2005 er disse søknadene vurdert av de berørte medlemsstatene, og 

vurderingsrapportene er oversendt Kommisjonen.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 253 av 30.9.2017, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 40/2018 av 23. mars 2018 

om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) og vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og 

sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 6 av 30.1.2020, s. 10. 

(1) EUT L 70 av 16.3.2005, s. 1. 

2020/EØS/45/08 
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5) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, heretter kalt «Myndigheten», har vurdert søknadene og vurderings-

rapportene, og undersøkte særlig risikoene for forbrukerne og, der det var relevant, for dyr, og har avgitt grunngitte 

uttalelser om de foreslåtte grenseverdiene(1). Myndigheten oversendte disse uttalelsene til søkerne, Kommisjonen og 

medlemsstatene og gjorde dem tilgjengelige for offentligheten. 

6) Med hensyn til bruk på bredbladet endiv konkluderte Myndigheten i sin grunngitte uttalelse med at en risiko for 

forbrukerne ikke kan utelukkes. Den gjeldende grenseverdien bør derfor beholdes. 

7) Når det gjelder flonikamid, anbefalte Myndigheten å øke de gjeldende grenseverdiene for flere produkter av animalsk 

opprinnelse for å ta hensyn til beregnet bruk av det aktive stoffet på sukkerbete. 

8) Når det gjelder etridiazol, kunne Myndigheten ikke treffe noen konklusjon om risikoen for forbrukerne ved inntak 

ettersom noen opplysninger manglet, og de som er ansvarlige for risikohåndteringen, må vurdere spørsmålet ytterligere. 

Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og fôr påpekte på sitt møte 29. mai 2015 at stoffet ikke produserer 

relevante metabolitter av signifikant toksisitet eller på nivåer som fører til en ikke ubetydelig eksponering(2). Grenseverdien 

for frukter av gresskarfamilien med spiselig skall i forordning (EF) nr. 396/2005 bør derfor fastsettes til 0,4 mg/kg, som 

gjenspeiler god landbrukspraksis. 

9) Når det gjelder alle andre søknader, konkluderte Myndigheten med at alle opplysningskrav var oppfylt, og at endringene 

av grenseverdiene som søkerne hadde anmodet om, var akseptable med hensyn til forbrukersikkerhet, på grunnlag av en 

vurdering av forbrukersikkerheten for 27 bestemte europeiske forbrukergrupper. Myndigheten tok hensyn til de siste 

opplysningene om stoffenes toksikologiske egenskaper. Verken livslang eksponering for disse stoffene gjennom 

konsum av alle næringsmidler som kan inneholde dem, eller kortvarig eksponering som følge av høyt konsum av de 

berørte produktene, viste at det var noen risiko for at akseptabelt daglig inntak eller akutt referansedose overskrides. 

10) Når det gjelder Bacillus amyloliquefaciens stamme FZB24 og Bacillus amyloliquefaciens stamme MBI 600, framla 

Myndigheten konklusjoner om fagfellevurderingen av risikovurderingen av pesticider med de aktive stoffene(3). For 

disse stoffene kunne ikke Myndigheten konkludere når det gjelder risikoen for forbrukerne ved inntak ettersom noen 

opplysninger manglet, og de som er ansvarlige for risikohåndteringen, må vurdere spørsmålet ytterligere. En slik 

  

(1) EFSAs vitenskapelige rapporter finnes på http://www.efsa.europa.eu: 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for dichlorprop-P in citrus fruits. EFSA Journal 

2017;15(4):4834 [24 s.]. 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for ethephon in kaki/Japanese persimmons. EFSA Journal 

2017;15(3):4747 [17 s.]. 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for etridiazole in various crops. EFSA Journal 

2017;15(3):4736 [19 s.]. 

Reasoned opinion on modification of existing maximum residue levels for flonicamid in various commodities. EFSA Journal 

2017;15(3):4748 [20 s.]. 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for fluazifop-P in carrots, tomatoes and courgettes. EFSA 

Journal 2017;15(5):4831 [32 s.]. 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for metaldehyde in leek. EFSA Journal 2017;15(3):4740  

[15 s.]. 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for penconazole in grapes. EFSA Journal 2017;15(4):4768 

[15 s.]. 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for spinetoram in various crops. EFSA Journal 

2017;15(5):4867 [34 s.]. 

Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for tau-fluvalinate in various crops. EFSA Journal 2014;12(1):3548 [49 s.]. 

(2) Review report for the active substance etridiazole (SANCO/13145/2010 Final). 

(3) Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance Bacillus amyloliquefaciens strain FZB24. EFSA 

Journal 2016;14(6):4494 [18 s.]. 

Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance Bacillus amyloliquefaciens strain MBI 600, EFSA 

Journal 2016;14(1):4359 [37 s.]. 
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vurdering er gjenspeilet i de respektive sammenfattende rapportene(1), som konkluderte med at det er ubetydelig risiko 

for mennesker ved metabolitter fra disse stoffene. I lys av dette mener Kommisjonen at stoffene bør oppføres i vedlegg 

IV til forordning (EF) nr. 396/2005. 

11) Leirholdig trekull, hydrogenperoksid og Urtica spp. er godkjent som basisstoffer ved Kommisjonens gjennomførings-

forordning (EU) 2017/428(2), Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/409(3) og Kommisjonens gjennom-

føringsforordning (EU) 2017/419(4). Bruksvilkårene for nevnte aktive stoffer forventes ikke å føre til restmengder i 

næringsmidler eller fôr som kan utgjøre en risiko for forbrukerne. Stoffene bør derfor oppføres i vedlegg IV til 

forordning (EF) nr. 396/2005. 

12) På grunnlag av Myndighetens grunngitte uttalelser og konklusjoner, og idet det tas hensyn til faktorer som er relevante 

for saken, anses de foreslåtte endringene av grenseverdiene å oppfylle kravene i artikkel 14 nr. 2 i forordning (EF) 

nr. 396/2005. 

13) Forordning (EF) nr. 396/2005 bør derfor endres — 

14) 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, III og IV til forordning (EF) nr. 396/2005 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

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

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

Utferdiget i Brussel 29. september 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  

  

(1) Review report for the active substance Bacillus amyloliquefaciens strain FZB24 (SANTE/12037/2016 Rev. 1). 

Review report for the active substance Bacillus amyloliquefaciens strain MBI 600 (SANTE/10008/2016 Rev. 2). 

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/428 av 10. mars 2017 om godkjenning av basisstoffet leirholdig trekull i samsvar 

med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til Kommi-

sjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011(EUT L 66 av 11.3.2017, s. 1). 

(3) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/409 av 8. mars 2017 om godkjenning av basisstoffet hydrogenperoksid i samsvar 

med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til Kommi-

sjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 (EUT L 63 av 9.3.2017, s. 95). 

(4) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/419 av 9. mars 2017 om godkjenning av basisstoffet Urtica spp. i samsvar med 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til Kommi-

sjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 (EUT L 64 av 10.3.2017, s. 4). 
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VEDLEGG 

I vedlegg II, III og IV til forordning (EF) nr. 396/2005 gjøres følgende endringer: 

1) I vedlegg II skal kolonnene for diklorprop-P, etefon, flonikamid, fluazifop-P, metaldehyd og penkonazol lyde: 

«Pesticidrester og grenseverdier for restmengder (mg/kg) 

Kode-

nummer 

Grupper av og eksempler på enkeltprodukter 

som grenseverdiene gjelder for(a) 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

0100000 FRUKT, FRISK ELLER FRYST; NØTTER     0,05(*)  

0110000 Sitrusfrukter 0,3 0,05(*) 0,15(+) 0,01(*)  0,05(*) 

0110010 Grapefrukt       

0110020 Appelsiner       

0110030 Sitroner       

0110040 Lime       

0110050 Mandariner       

0110990 Andre       

0120000 Nøtter 0,02(*)  0,06(*) 0,01(*)  0,05(*) 

0120010 Mandler  0,1     

0120020 Paranøtter  0,1     

0120030 Kasjunøtter  0,1     

0120040 Kastanjer  0,1     

0120050 Kokosnøtter  0,1     

0120060 Hasselnøtter  0,2     

0120070 Macadamianøtter  0,1     

0120080 Pekannøtter  0,1     

0120090 Pinjekjerner  0,1     

0120100 Pistasienøtter  0,1     

0120110 Valnøtter  0,5     

0120990 Andre  0,1     

0130000 Kjernefrukter 0,02(*)  0,3 0,01(*)  0,2 

0130010 Epler  0,8     

0130020 Pærer  0,05(*)     

0130030 Kveder  0,05(*)     

0130040 Mispel  0,05(*)    (**) 
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0130050 Japansk mispel  0,05(*)    (**) 

0130990 Andre  0,05(*)     

0140000 Steinfrukter 0,02(*)   0,01(*)   

0140010 Aprikoser  0,05(*) 0,3   0,1 

0140020 Kirsebær (søte)  5 0,4(+)   0,05(*) 

0140030 Ferskener  0,05(*) 0,4   0,1 

0140040 Plommer  0,05(*) 0,3(+)   0,05(*) 

0140990 Andre  0,05(*) 0,03(*)   0,05(*) 

0150000 Bær og små frukter 0,02(*)  0,03(*)    

0151000 a) druer    0,01(*)  0,4 

0151010 Borddruer  1     

0151020 Vindruer  2     

0152000 b) jordbær  0,05(*)  0,2(+)  0,5 

0153000 c) bær fra halvbusker  0,05(*)  0,01(*)   

0153010 Bjørnebær      0,1 

0153020 Blåbringebær      0,05(*) 

0153030 Bringebær (røde og gule)      0,1 

0153990 Andre      0,05(*) 

0154000 d) andre små frukter og bær    0,1   

0154010 Blåbær  20    0,05(*) 

0154020 Tranebær  0,05(*)    0,05(*) 

0154030 Solbær, hvitrips og rødrips  0,05(*)    0,5 

0154040 Stikkelsbær (grønne, røde og 

gule) 

 0,05(*)    0,05(*) 

0154050 Nyper  0,05(*)    (**) 

0154060 Morbær (svart og hvit)  0,05(*)    (**) 

0154070 Azarolhagtorn  0,05(*)    (**) 

0154080 Hyllebær  0,05(*)    (**) 

0154990 Andre  0,05(*)    0,05(*) 

0160000 Forskjellige frukter med 0,02(*)  0,03(*) 0,01(*)  0,05(*) 

0161000 a) spiselig skall       

0161010 Dadler  0,05(*)     

0161020 Fikener  3     

0161030 Bordoliven  7     

0161040 Kumquat  0,05(*)     

0161050 Stjernefrukt  0,05(*)    (**) 

0161060 Kaki/kakiplomme/persimmon  0,3    (**) 
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0161070 Jambolan  0,05(*)    (**) 

0161990 Andre  0,05(*)     

0162000 b) uspiselig skall, små  0,05(*)     

0162010 Kiwifrukter (grønne, røde, gule)       

0162020 Litchi/litchiplommer       

0162030 Pasjonsfrukter/maracuja       

0162040 Fikenkaktus/kaktusfrukter      (**) 

0162050 Stjerneepler      (**) 

0162060 Amerikansk kaki/Virginia-kaki      (**) 

0162990 Andre       

0163000 c) uspiselig skall, store       

0163010 Avokadoer  0,05(*)     

0163020 Bananer  0,05(*)     

0163030 Mango  0,05(*)     

0163040 Papaya  0,05(*)     

0163050 Granatepler  0,05(*)     

0163060 Cherimoya  0,05(*)    (**) 

0163070 Guava  0,05(*)    (**) 

0163080 Ananas  2     

0163090 Brødfrukter  0,05(*)    (**) 

0163100 Durian  0,05(*)    (**) 

0163110 Surannona/guanabana  0,05(*)    (**) 

0163990 Andre  0,05(*)     

0200000 GRØNNSAKER, FRISKE ELLER FRYSTE       

0210000 Rot- og knollvekster 0,02(*) 0,05(*)    0,05(*) 

0211000 a) poteter   0,09 0,15 0,15(+)  

0212000 b) tropiske rot- og knollvekster   0,03(*)  0,05(*)  

0212010 Kassava    0,01(*)   

0212020 Søtpoteter    0,01(*)   

0212030 Jams    0,15   

0212040 Arrowrot    0,01(*)  (**) 

0212990 Andre    0,01(*)   

0213000 c) andre rot- og knollvekster 

unntatt sukkerbete 

  0,03(*)  (+)  

0213010 Rødbeter    0,5 0,3  

0213020 Gulrøtter    0,4 0,3  

0213030 Knollselleri    0,5 0,3  

0213040 Pepperrot    0,5 0,3  

0213050 Jordskokk    0,5 0,3  

0213060 Pastinakk    0,5 0,3  

0213070 Rotpersille    0,5 0,3  



Nr. 45/50 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 2.7.2020 

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

0213080 Reddiker    0,5 0,3  

0213090 Havrerot    0,5 0,3  

0213100 Kålrot    0,5 0,05(*)  

0213110 Neper    0,5 0,3  

0213990 Andre    0,5 0,05(*)  

0220000 Løk 0,02(*) 0,05(*) 0,03(*)  0,05(*) 0,05(*) 

0220010 Hvitløk    0,3   

0220020 Kepaløk    0,3   

0220030 Sjalottløk    0,3   

0220040 Pipeløk/vårløk    0,01(*)   

0220990 Andre    0,01(*)   

0230000 Fruktbærende grønnsaker 0,02(*)      

0231000 a) søtvierfamilien       

0231010 Tomater  2 0,5(+) 0,01(*) 0,15(+) 0,1 

0231020 Grønnsakpaprika  0,05(*) 0,3 0,01(*) 0,05(*) 0,2 

0231030 Auberginer/eggplanter  0,05(*) 0,5(+) 1 0,15(+) 0,1 

0231040 Okra  0,05(*) 0,03(*) 0,01(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0231990 Andre  0,05(*) 0,03(*) 0,01(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0232000 b) gresskarfamilien – spiselig skall  0,05(*) 0,5 0,03 0,05(*) 0,1 

0232010 Slangeagurker       

0232020 Sylteagurker       

0232030 Mandelgresskar   (+)    

0232990 Andre       

0233000 c) gresskarfamilien – uspiselig 

skall 

 0,05(*) 0,4(+) 0,01(*) 0,05(*) 0,1 

0233010 Meloner       

0233020 Kjempegresskar       

0233030 Vannmeloner       

0233990 Andre       

0234000 d) sukkermais  0,05(*) 0,03(*) 0,01(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0239000 e) andre fruktbærende grønnsaker  0,05(*) 0,03(*) 0,01(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0240000 Kål (unntatt røtter og spede 

bladvekster av Brassica) 

0,02(*) 0,05(*)  0,01(*) (+) 0,05(*) 

0241000 a) blomsterkål   0,03(*)  0,4  

0241010 Brokkoli       

0241020 Blomkål       

0241990 Andre       
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0242000 b) hodekål     0,4  

0242010 Rosenkål   0,6    

0242020 Hodekål   0,5    

0242990 Andre   0,03(*)    

0243000 c) bladkål   0,03(*)  0,4  

0243010 Kinakål/pe-tsai       

0243020 Grønnkål       

0243990 Andre       

0244000 d) knutekål   0,03(*)  0,15  

0250000 Bladgrønnsaker, friske urter og 

spiselige blomster 

 0,05(*)    0,05(*) 

0251000 a) salat og salatplanter 0,02(*)  0,03(*) 0,02 2(+)  

0251010 Vårsalat       

0251020 Salat       

0251030 Bredbladet endiv       

0251040 Karse og andre spirer og skudd       

0251050 Vårkarse      (**) 

0251060 Salatsennep/rucola       

0251070 Sareptasennep      (**) 

0251080 Spede bladvekster (inkludert 

Brassica-arter) 

      

0251990 Andre       

0252000 b) spinat og lignende blader 0,02(*)  0,03(*) 0,02 2(+)  

0252010 Spinat       

0252020 Portulakk      (**) 

0252030 Mangold/bladbete       

0252990 Andre       

0253000 c) vindrueblader og lignende arter 0,02(*)  0,03(*) 0,01(*) 0,05(*) (**) 

0254000 d) brønnkarse 0,02(*)  0,03(*) 0,01(*) 0,05(*)  

0255000 e) sikori/julesalat 0,02(*)  0,03(*) 0,01(*) 0,05(*)  

0256000 f) urter og spiselige blomster 0,05(*)  6 0,02 2  

0256010 Kjørvel       

0256020 Gressløk       

0256030 Snittselleri       

0256040 Persille       

0256050 Salvie      (**) 

0256060 Rosmarin      (**) 

0256070 Timian      (**) 
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0256080 Basilikum og spiselige blomster      (**) 

0256090 Laurbærblad      (**) 

0256100 Estragon      (**) 

0256990 Andre       

0260000 Belgfrukter 0,02(*) 0,05(*)    0,05(*) 

0260010 Bønner (med belg)   1,5 1,5 0,4  

0260020 Bønner (uten belg)   0,03(*) 0,01(*) 0,3  

0260030 Erter (med belg)   1,5 1,5 0,4  

0260040 Erter (uten belg)   0,7 1,5 0,3  

0260050 Linser   0,03(*) 0,01(*) 0,05(*)  

0260990 Andre   0,03(*) 0,01(*) 0,05(*)  

0270000 Stengelgrønnsaker 0,02(*) 0,05(*) 0,03(*)    

0270010 Asparges    0,01(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0270020 Kardon    0,3 0,05(*) 0,05(*) 

0270030 Stilkselleri    0,3 0,05(*) 0,05(*) 

0270040 Søtfennikel / florentinsk fennikel    0,3 0,05(*) 0,05(*) 

0270050 Artisjokker    0,9 0,07(+) 0,2 

0270060 Purre    0,01(*) 1,5 0,05(*) 

0270070 Rabarbra    0,3 0,05(*) 0,05(*) 

0270080 Bambusskudd    0,01(*) 0,05(*) (**) 

0270090 Palmehjerter    0,01(*) 0,05(*) (**) 

0270990 Andre    0,01(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0280000 Sopp, mose og lav 0,02(*) 0,05(*) 0,03(*) 0,01(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0280010 Dyrket sopp       

0280020 Viltvoksende sopp       

0280990 Mose og lav       

0290000 Alger og prokaryote organismer 0,02(*) 0,05(*) 0,03(*) 0,01(*) 0,05(*) (**) 

0300000 BELGFRUKTER 0,02(*) 0,05(*) 0,03(*) 4 0,2 0,05(*) 

0300010 Bønner       

0300020 Linser       

0300030 Erter       

0300040 Lupiner/lupinbønner       

0300990 Andre       

0400000 OLJEHOLDIGE FRØ OG FRUKTER 0,02(*)     0,05(*) 

0401000 Oljeholdige frø       

0401010 Linfrø  0,1(*) 0,06(*) 9 0,6  

0401020 Peanøtter/jordnøtter  0,1(*) 0,06(*) 0,01(*) 0,05(*)  

0401030 Valmuefrø  0,1(*) 0,06(*) 9 0,6  

0401040 Sesamfrø  0,1(*) 0,06(*) 0,01(*) 0,6  

0401050 Solsikkefrø  0,1(*) 0,06(*) 0,1 0,6  

0401060 Rapsfrø  0,1(*) 0,06(*) 9 0,6  

0401070 Soyabønner  0,1(*) 0,06(*) 15 0,6  

0401080 Sennepsfrø  0,1(*) 0,06(*) 4 0,6  
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0401090 Bomullsfrø  6 0,2 0,01(*) 0,6  

0401100 Gresskarfrø  0,1(*) 0,06(*) 5 0,6  

0401110 Saflorfrø  0,1(*) 0,06(*) 9 0,6 (**) 

0401120 Agurkurtfrø  0,1(*) 0,06(*) 4 0,6 (**) 

0401130 Oljedodrefrø  0,1(*) 0,06(*) 9 0,6 (**) 

0401140 Hampefrø  0,1(*) 0,06(*) 0,01(*) 0,6  

0401150 Ricinus  0,1(*) 0,06(*) 0,01(*) 0,05(*) (**) 

0401990 Andre  0,1(*) 0,06(*) 0,01(*) 0,05(*)  

0402000 Oljeholdige frukter   0,06(*) 0,01(*) 0,05(*)  

0402010 Oliven til produksjon av olivenolje  10     

0402020 Oljepalmefrø  0,05(*)    (**) 

0402030 Oljepalmefrukter  0,05(*)    (**) 

0402040 Kapok  0,05(*)    (**) 

0402990 Andre  0,05(*)     

0500000 KORN    0,01(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0500010 Bygg 0,1 1 0,4    

0500020 Bokhvete og andre pseudokornarter 0,02(*) 0,05(*) 0,03(*)    

0500030 Mais 0,02(*) 0,05(*) 0,03(*)    

0500040 Hirse 0,02(*) 0,05(*) 0,03(*)    

0500050 Havre 0,1 0,05(*) 0,4    

0500060 Ris 0,02(*) 0,05(*) 0,03(*)    

0500070 Rug 0,1 1 2(+)    

0500080 Sorghum 0,02(*) 0,05(*) 0,03(*)    

0500090 Hvete 0,1 1 2(+)    

0500990 Andre 0,02(*) 0,05(*) 0,03(*)    

0600000 TE, KAFFE, URTETE, KAKAO OG 

JOHANNESBRØD 

0,1(*) 0,1(*) 0,1(*)  0,1(*)  

0610000 Te    0,05(*)  0,1 

0620000 Kaffebønner    0,05(*)  (**) 

0630000 Urtete fra      (**) 

0631000 a) blomster    0,04(*) (+)  (**) 

0631010 Kamille      (**) 

0631020 Jamaicahibisk/roselle      (**) 

0631030 Rose      (**) 

0631040 Jasmin      (**) 

0631050 Lind      (**) 

0631990 Andre      (**) 

0632000 b) blader og urter    0,04(*) (+)  (**) 

0632010 Jordbær      (**) 

0632020 Rooibos      (**) 
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0632030 Maté      (**) 

0632990 Andre      (**) 

0633000 c) røtter    4(+)  (**) 

0633010 Vendelrot      (**) 

0633020 Ginseng      (**) 

0633990 Andre      (**) 

0639000 d) andre deler av planten    0,05(*)  (**) 

0640000 Kakaobønner    0,05(*)  (**) 

0650000 Johannesbrød    0,05(*)  (**) 

0700000 HUMLE 0,1(*) 0,1(*) 3(+) 0,05(*) (+) 0,1(*) 0,5 

0800000 KRYDDER      (**) 

0810000 Frøkrydder 0,1(*) 0,1(*) 0,1(*) 0,03(*) (+) 0,1(*) (**) 

0810010 Anis/anisfrø      (**) 

0810020 Svartkarve      (**) 

0810030 Selleri      (**) 

0810040 Koriander      (**) 

0810050 Spisskummen      (**) 

0810060 Dill      (**) 

0810070 Fennikel      (**) 

0810080 Bukkehornkløver      (**) 

0810090 Muskatnøtt      (**) 

0810990 Andre      (**) 

0820000 Fruktkrydder 0,1(*) 0,1(*) 0,1(*) 0,03(*) (+) 0,1(*) (**) 

0820010 Allehånde      (**) 

0820020 Sichuanpepper      (**) 

0820030 Karve      (**) 

0820040 Kardemomme      (**) 

0820050 Einebær      (**) 

0820060 Pepper, svart, grønn og hvit      (**) 

0820070 Vanilje      (**) 

0820080 Tamarind      (**) 

0820990 Andre      (**) 

0830000 Barkkrydder 0,1(*) 0,1(*) 0,1(*) 0,05(*) 0,1(*) (**) 

0830010 Kanel      (**) 

0830990 Andre      (**) 

0840000 Krydder i form av røtter og 

jordstengler 

   (+)  (**) 

0840010 Lakris 0,1(*) 0,1(*) 0,1(*) 4 0,1(*) (**) 

0840020 Ingefær 0,1(*) 0,1(*) 0,1(*) 4 0,1(*) (**) 
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0840030 Gurkemeie (kurkuma) 0,1(*) 0,1(*) 0,1(*) 4 0,1(*) (**) 

0840040 Pepperrot (+) (+) (+)  (+) (**) 

0840990 Andre 0,1(*) 0,1(*) 0,1(*) 4 0,1(*) (**) 

0850000 Krydder i form av knopper 0,1(*) 0,1(*) 0,1(*) 0,05(*) 0,1(*) (**) 

0850010 Kryddernellik      (**) 

0850020 Kapers      (**) 

0850990 Andre      (**) 

0860000 Krydder i form av støvveier 0,1(*) 0,1(*) 0,1(*) 0,05(*) 0,1(*) (**) 

0860010 Safran      (**) 

0860990 Andre      (**) 

0870000 Krydder i form av frøkapper 0,1(*) 0,1(*) 0,1(*) 0,05(*) 0,1(*) (**) 

0870010 Muskatblomme      (**) 

0870990 Andre      (**) 

0900000 SUKKERPLANTER 0,02(*) 0,05(*) 0,03(*)  0,05(*) (**) 

0900010 Sukkerbeterøtter    0,5  (**) 

0900020 Sukkerrør    0,01(*)  (**) 

0900030 Sikorirøtter    0,01(*)  (**) 

0900990 Andre    0,01(*)  (**) 

1000000 PRODUKTER AV ANIMALSK 

OPPRINNELSE – LANDDYR 

    (+)  

1010000 Vev fra     0,01(*) 0,05(*) 

1011000 a) svin       

1011010 Muskler 0,02(*) (+) 0,05(*) 0,03 0,02(+)   

1011020 Fettvev 0,02(*) (+) 0,05(*) 0,02(*) 0,04(+)   

1011030 Lever 0,05(*) (+) 0,4 0,03 0,03(+)   

1011040 Nyrer 0,1(+) 0,4 0,03 0,06(+)   

1011050 Spiselig slakteavfall (unntatt 

lever og nyrer) 

0,1 0,4 0,03 0,06   

1011990 Andre 0,05(*) 0,05(*) 0,03 0,01(*)   

1012000 b) storfe       

1012010 Muskler 0,02(*) (+) 0,05(*) 0,05 0,02(+)   

1012020 Fettvev 0,02(*) (+) 0,05(*) 0,02(*) 0,04(+)   

1012030 Lever 0,06(+) 0,4 0,05 0,03(+)   

1012040 Nyrer 0,7(+) 0,4 0,05 0,07(+)   

1012050 Spiselig slakteavfall (unntatt 

lever og nyrer) 

0,7 0,4 0,04 0,07   

1012990 Andre 0,02(*) 0,05(*) 0,04 0,01(*)   

1013000 c) sau       

1013010 Muskler 0,02(*) (+) 0,05(*) 0,05 0,02(+)   

1013020 Fettvev 0,02(*) (+) 0,05(*) 0,02(*) 0,04(+)   
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1013030 Lever 0,06(+) 0,4 0,05 0,03(+)   

1013040 Nyrer 0,7(+) 0,4 0,05 0,07(+)   

1013050 Spiselig slakteavfall (unntatt 

lever og nyrer) 

0,7 0,4 0,04 0,07   

1013990 Andre 0,02(*) 0,05(*) 0,04 0,01(*)   

1014000 d) geit       

1014010 Muskler 0,02(*) (+) 0,05(*) 0,05 0,02(+)   

1014020 Fettvev 0,02(*) (+) 0,05(*) 0,02(*) 0,04(+)   

1014030 Lever 0,06(+) 0,4 0,05 0,03(+)   

1014040 Nyrer 0,7(+) 0,4 0,05 0,07(+)   

1014050 Spiselig slakteavfall (unntatt 

lever og nyrer) 

0,7 0,4 0,04 0,07   

1014990 Andre 0,02(*) 0,05(*) 0,04 0,01(*)   

1015000 e) dyr av hestefamilien      (**) 

1015010 Muskler 0,02(*) 0,05(*) 0,03 0,02  (**) 

1015020 Fettvev 0,02(*) 0,05(*) 0,02(*) 0,04  (**) 

1015030 Lever 0,06 0,4 0,04 0,03  (**) 

1015040 Nyrer 0,7 0,4 0,04 0,07  (**) 

1015050 Spiselig slakteavfall (unntatt 

lever og nyrer) 

0,7 0,4 0,04 0,07  (**) 

1015990 Andre 0,02(*) 0,05(*) 0,04 0,01(*)  (**) 

1016000 f) fjørfe       

1016010 Muskler 0,02(*) 0,05(*) 0,04 0,02(+)   

1016020 Fettvev 0,02(*) 0,05(*) 0,03 0,02(+)   

1016030 Lever 0,05(*) 0,08 0,05 0,04(+)   

1016040 Nyrer 0,05(*) 0,08 0,02(*) 0,01(*)   

1016050 Spiselig slakteavfall (unntatt 

lever og nyrer) 

0,05(*) 0,08 0,03 0,04   

1016990 Andre 0,05(*) 0,05(*) 0,03 0,01(*)   

1017000 g) andre oppdrettede landdyr      (**) 

1017010 Muskler 0,02(*) 0,05(*) 0,03 0,02  (**) 

1017020 Fettvev 0,02(*) 0,05(*) 0,02(*) 0,04  (**) 

1017030 Lever 0,06 0,4 0,04 0,03  (**) 

1017040 Nyrer 0,7 0,4 0,04 0,07  (**) 

1017050 Spiselig slakteavfall (unntatt 

lever og nyrer) 

0,7 0,4 0,04 0,07  (**) 

1017990 Andre 0,02(*) 0,05(*) 0,04 0,01(*)  (**) 

1020000 Melk 0,01(*) 0,05(*) 0,02(*) 0,08 0,01(*) 0,01(*) 

1020010 Storfe (+)   (+)   

1020020 Sau (+)   (+)   

1020030 Geit (+)   (+)   
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1020040 Hest       

1020990 Andre       

1030000 Fugleegg 0,02(*) 0,05(*) 0,1 0,02(+) 0,01(*) 0,05(*) 

1030010 Kylling       

1030020 And      (**) 

1030030 Gås      (**) 

1030040 Vaktel      (**) 

1030990 Andre      (**) 

1040000 Honning og andre biavlsprodukter 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) (**) 

1050000 Amfibier og krypdyr 0,02(*) 0,05(*) 0,02(*) 0,01(*) 0,01(*) (**) 

1060000 Virvelløse landdyr 0,02(*) 0,05(*) 0,02(*) 0,01(*) 0,01(*) (**) 

1070000 Viltlevende landlevende virveldyr 0,02(*) 0,05(*) 0,02(*) 0,01(*) 0,01(*) (**) 
 

(*) Bestemmelsesgrense. 

(**) Kombinasjon av pesticid og kodenummer som grenseverdien for restmengder som fastsatt i vedlegg III del B, gjelder for. 

(a) For en fullstendig liste over produkter av vegetabilsk og animalsk opprinnelse som det er fastsatt grenseverdier for, vises det til vedlegg I. 

(F) = Løselig i fett. 

Diklorprop (summen av diklorprop (inkludert diklorprop-P) dets salter, estere og konjugater, uttrykt som diklorprop) (R) 

(R) = Definisjonen av restmengde er forskjellig for følgende kombinasjoner av pesticid og kodenummer: 

Diklorprop – kode 1000000 unntatt 1040000: Summen av diklorprop (inkludert diklorprop-P) og dets salter, uttrykt som diklorprop 

(+) Gjeldende grenseverdi for pepperrot (Armoracia rusticana) i gruppen krydder (kodenummer 0840040) er den samme som for pepperrot 

(Armoracia rusticana) i kategorien grønnsaker, gruppen rot- og knollvekster (kodenummer 0213040) idet det tas hensyn til endrede verdier 

som en følge av bearbeiding (tørking) i henhold til artikkel 20 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005. 

0840040 Pepperrot 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder mangler. Når grenseverdien 

vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 19. november 2017, og i 

motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

1011010 Muskler 

1011020 Fettvev 

1011030 Lever 

1011040 Nyrer 

1012010 Muskler 

1012020 Fettvev 

1012030 Lever 

1012040 Nyrer 

1013010 Muskler 

1013020 Fettvev 

1013030 Lever 

1013040 Nyrer 

1014010 Muskler 

1014020 Fettvev 
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1014030 Lever 

1014040 Nyrer 

1020010 Storfe 

1020020 Sau 

1020030 Geit 

Etefon 

(+) Gjeldende grenseverdi for pepperrot (Armoracia rusticana) i gruppen krydder (kodenummer 0840040) er den samme som for pepperrot 

(Armoracia rusticana) i kategorien grønnsaker, gruppen rot- og knollvekster (kodenummer 0213040) idet det tas hensyn til endrede verdier 

som en følge av bearbeiding (tørking) i henhold til artikkel 20 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005. 

0840040 Pepperrot 

Flonikamid: summen av flonikamid, TFNA og TFNG uttrykt som flonikamid (R) 

(R) = Definisjonen av restmengde er forskjellig for følgende kombinasjoner av pesticid og kodenummer: 

Flonikamid – kode 1000000 unntatt 1040000: Summen av flonikamid og TFNA-AM, uttrykt som flonikamid 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om lagringsstabilitet mangler. Når grenseverdien 

vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 27. januar 2018, og i 

motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0110000 Sitrusfrukter 

0110010 Grapefrukt 

0110020 Appelsiner 

0110030 Sitroner 

0110040 Lime 

0110050 Mandariner 

0110990 Andre 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om restanalyseforsøk mangler. Når grenseverdien 

vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 27. januar 2018, og i 

motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0140020 Kirsebær (søte) 

0140040 Plommer 

0231010 Tomater 

0231030 Auberginer/eggplanter 

0232030 Mandelgresskar 

0233000 (c) gresskarfamilien – uspiselig skall 

0233010 Meloner 

0233020 Kjempegresskar 

0233030 Vannmeloner 

0233990 Andre 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om hydrolyseundersøkelser i bearbeidede varer 

mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges 

innen 27. januar 2018, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0500070 Rug 

0500090 Hvete 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder mangler. Når grenseverdien 

vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 27. januar 2018, og i 

motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0700000 HUMLE 
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(+) Gjeldende grenseverdi for pepperrot (Armoracia rusticana) i gruppen krydder (kodenummer 0840040) er den samme som for pepperrot 

(Armoracia rusticana) i kategorien grønnsaker, gruppen rot- og knollvekster (kodenummer 0213040) idet det tas hensyn til endrede verdier 

som en følge av bearbeiding (tørking) i henhold til artikkel 20 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005. 

0840040 Pepperrot 

Fluazifop-P (summen av alle beslektede isomerer av fluazifop, dets estere og dets konjugater, uttrykt som fluazifop) 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om restanalyseforsøk mangler. Når grenseverdien 

vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 29. juni 2018, og i 

motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0152000 (b) jordbær 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder mangler. Når grenseverdien 

vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 29. juni 2018, og i 

motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0631000 (a) blomster 

0631010 Kamille 

0631020 Jamaicahibisk/roselle 

0631030 Rose 

0631040 Jasmin 

0631050 Lind 

0631990 Andre 

0632000 (b) blader og urter 

0632010 Jordbær 

0632020 Rooibos 

0632030 Maté 

0632990 Andre 

0633000 (c) røtter 

0633010 Vendelrot 

0633020 Ginseng 

0633990 Andre 

0700000 HUMLE 

0810000 Frøkrydder 

0810010 Anis/anisfrø 

0810020 Svartkarve 

0810030 Selleri 

0810040 Koriander 

0810050 Spisskummen 

0810060 Dill 

0810070 Fennikel 

0810080 Bukkehornkløver 

0810090 Muskatnøtt 

0810990 Andre 

0820000 Fruktkrydder 

0820010 Allehånde 

0820020 Sichuanpepper 

0820030 Karve 

0820040 Kardemomme 

0820050 Einebær 
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0820060 Pepper, svart, grønn og hvit 

0820070 Vanilje 

0820080 Tamarind 

0820990 Andre 

0840000 Krydder i form av røtter og jordstengler 

0840010 Lakris 

0840020 Ingefær 

0840030 Gurkemeie (kurkuma) 

(+) Gjeldende grenseverdi for pepperrot (Armoracia rusticana) i gruppen krydder (kodenummer 0840040) er den samme som for pepperrot 

(Armoracia rusticana) i kategorien grønnsaker, gruppen rot- og knollvekster (kodenummer 0213040) idet det tas hensyn til endrede verdier 

som en følge av bearbeiding (tørking) i henhold til artikkel 20 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005. 

0840040 Pepperrot 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder mangler. Når grenseverdien 

vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 29. juni 2018, og i 

motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0840990 Andre 

1011010 Muskler 

1011020 Fettvev 

1011030 Lever 

1011040 Nyrer 

1012010 Muskler 

1012020 Fettvev 

1012030 Lever 

1012040 Nyrer 

1013010 Muskler 

1013020 Fettvev 

1013030 Lever 

1013040 Nyrer 

1014010 Muskler 

1014020 Fettvev 

1014030 Lever 

1014040 Nyrer 

1016010 Muskler 

1016020 Fettvev 

1016030 Lever 

1020010 Storfe 

1020020 Sau 

1020030 Geit 

1030000 Fugleegg 

1030010 Kylling 

1030020 And 

1030030 Gås 
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1030040 Vaktel 

1030990 Andre 

Metaldehyd 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at det mangler en hydrolysestudie om effekten av sterilisering på 

restmengdens art. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse 

framlegges innen 14. mars 2017, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0211000 (a) poteter 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om restanalyseforsøk og en hydrolysestudie om 

effekten av sterilisering på restmengdens art mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt 

i første punktum dersom disse framlegges innen 14. mars 2017, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0213000 (c) andre rot- og knollvekster unntatt sukkerbete 

0213010 Rødbeter 

0213020 Gulrøtter 

0213030 Knollselleri 

0213040 Pepperrot 

0213050 Jordskokk 

0213060 Pastinakk 

0213070 Rotpersille 

0213080 Reddiker 

0213090 Havrerot 

0213110 Neper 

0231010 Tomater 

0231030 Auberginer/eggplanter 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at det mangler en hydrolysestudie om effekten av sterilisering på 

restmengdens art. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse 

framlegges innen 14. mars 2017, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0240000 Kål (unntatt røtter og spede bladvekster av Brassica) 

0241000 (a) blomsterkål 

0241010 Brokkoli 

0241020 Blomkål 

0241990 Andre 

0242000 (b) hodekål 

0242010 Rosenkål 

0242020 Hodekål 

0242990 Andre 

0243000 (c) bladkål 

0243010 Kinakål/pe-tsai 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om restanalyseforsøk og en hydrolysestudie om 

effekten av sterilisering på restmengdens art mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt 

i første punktum dersom disse framlegges innen 14. mars 2017, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0243020 Grønnkål 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at det mangler en hydrolysestudie om effekten av sterilisering på 

restmengdens art. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse 

framlegges innen 14. mars 2017, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0243990 Andre 

0244000 (d) knutekål 

0251000 (a) salat og salatplanter 
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0251010 Vårsalat 

0251020 Salat 

0251030 Bredbladet endiv 

0251040 Karse og andre spirer og skudd 

0251050 Vårkarse 

0251060 Salatsennep/rucola 

0251070 Sareptasennep 

0251080 Spede bladvekster (inkludert Brassica-arter) 

0251990 Andre 

0252000 (b) spinat og lignende blader 

0252010 Spinat 

0252020 Portulakk 

0252030 Mangold/bladbete 

0252990 Andre 

0270050 Artisjokker 

(+) Gjeldende grenseverdi for pepperrot (Armoracia rusticana) i gruppen krydder (kodenummer 0840040) er den samme som for pepperrot 

(Armoracia rusticana) i kategorien grønnsaker, gruppen rot- og knollvekster (kodenummer 0213040) idet det tas hensyn til endrede verdier 

som en følge av bearbeiding (tørking) i henhold til artikkel 20 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005. 

0840040 Pepperrot 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder mangler. Når grenseverdien 

vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 14. mars 2017, og i 

motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

1000000 PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE – LANDDYR 

1010000 Vev fra 

1011000 (a) svin 

1011010 Muskler 

1011020 Fettvev 

1011030 Lever 

1011040 Nyrer 

1011050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 

1011990 Andre 

1012000 (b) storfe 

1012010 Muskler 

1012020 Fettvev 

1012030 Lever 

1012040 Nyrer 

1012050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 

1012990 Andre 

1013000 (c) sau 

1013010 Muskler 

1013020 Fettvev 

1013030 Lever 

1013040 Nyrer 

1013050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 

1013990 Andre 



2.7.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 45/63 

 

1014000 (d) geit 

1014010 Muskler 

1014020 Fettvev 

1014030 Lever 

1014040 Nyrer 

1014050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 

1014990 Andre 

1015000 (e) dyr av hestefamilien 

1015010 Muskler 

1015020 Fettvev 

1015030 Lever 

1015040 Nyrer 

1015050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 

1015990 Andre 

1016000 (f) fjørfe 

1016010 Muskler 

1016020 Fettvev 

1016030 Lever 

1016040 Nyrer 

1016050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 

1016990 Andre 

1017000 (g) andre oppdrettede landdyr 

1017010 Muskler 

1017020 Fettvev 

1017030 Lever 

1017040 Nyrer 

1017050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 

1017990 Andre 

1020000 Melk 

1020010 Storfe 

1020020 Sau 

1020030 Geit 

1020040 Hest 

1020990 Andre 

1030000 Fugleegg 

1030010 Kylling 

1030020 And 

1030030 Gås 

1030040 Vaktel 

1030990 Andre 

1050000 Amfibier og krypdyr 

1060000 Virvelløse landdyr 

1070000 Viltlevende landlevende virveldyr» 
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2) I del A i vedlegg III skal kolonnene for etridiazol, spinetoram og tau-fluvalinat lyde: 

«Pesticidrester og grenseverdier for restmengder (mg/kg) 

Kode-

nummer 

Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene 

gjelder for(a) 

E
tr

id
ia

zo
l 

S
p

in
et
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ra

m
 (

X
D

E
-1

7
5

) 

T
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at

 (
F
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(1) (2) (3) (4) (5) 

0100000 FRUKT, FRISK ELLER FRYST; NØTTER    

0110000 Sitrusfrukter 0,05(*) 0,2 0,4 

0110010 Grapefrukt    

0110020 Appelsiner    

0110030 Sitroner    

0110040 Lime    

0110050 Mandariner    

0110990 Andre    

0120000 Nøtter 0,05(*) 0,05(*) 0,01(*) 

0120010 Mandler    

0120020 Paranøtter    

0120030 Kasjunøtter    

0120040 Kastanjer    

0120050 Kokosnøtter    

0120060 Hasselnøtter    

0120070 Macadamianøtter    

0120080 Pekannøtter    

0120090 Pinjekjerner    

0120100 Pistasienøtter    

0120110 Valnøtter    

0120990 Andre    

0130000 Kjernefrukter 0,05(*) 0,2 0,3 

0130010 Epler    

0130020 Pærer    

0130030 Kveder    

0130040 Mispel    

0130050 Japansk mispel    

0130990 Andre    

0140000 Steinfrukter 0,05(*)   

0140010 Aprikoser  0,2 0,3 

0140020 Kirsebær (søte)  2 0,5 

0140030 Ferskener  0,3 0,3 
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(1) (2) (3) (4) (5) 

0140040 Plommer  0,05(*) 0,3 

0140990 Andre  0,05(*) 0,01(*) 

0150000 Bær og små frukter    

0151000 a) druer 0,05(*) 0,5 1 

0151010 Borddruer    

0151020 Vindruer    

0152000 b) jordbær 0,1 0,2 0,5 

0153000 c) bær fra halvbusker 0,05(*) 1 0,5 

0153010 Bjørnebær    

0153020 Blåbringebær    

0153030 Bringebær (røde og gule)    

0153990 Andre    

0154000 d) andre små frukter og bær 0,05(*) 0,4 0,5 

0154010 Blåbær    

0154020 Tranebær    

0154030 Solbær, hvitrips og rødrips    

0154040 Stikkelsbær (grønne, røde og gule)    

0154050 Nyper    

0154060 Morbær (svart og hvit)    

0154070 Azarolhagtorn    

0154080 Hyllebær    

0154990 Andre    

0160000 Forskjellige frukter med 0,05(*) 0,05(*) 0,01(*) 

0161000 a) spiselig skall    

0161010 Dadler    

0161020 Fikener    

0161030 Bordoliven    

0161040 Kumquat    

0161050 Stjernefrukt    

0161060 Kaki/kakiplomme/persimmon    

0161070 Jambolan    

0161990 Andre    

0162000 b) uspiselig skall, små    

0162010 Kiwifrukter (grønne, røde, gule)    

0162020 Litchi/litchiplommer    

0162030 Pasjonsfrukter/maracuja    

0162040 Fikenkaktus/kaktusfrukter    

0162050 Stjerneepler    
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(1) (2) (3) (4) (5) 

0162060 Amerikansk kaki/Virginia-kaki    

0162990 Andre    

0163000 c) uspiselig skall, store    

0163010 Avokadoer    

0163020 Bananer    

0163030 Mango    

0163040 Papaya    

0163050 Granatepler    

0163060 Cherimoya    

0163070 Guava    

0163080 Ananas    

0163090 Brødfrukter    

0163100 Durian    

0163110 Surannona/guanabana    

0163990 Andre    

0200000 GRØNNSAKER, FRISKE ELLER FRYSTE    

0210000 Rot- og knollvekster 0,05(*) 0,05(*)  

0211000 a) poteter   0,01(*) 

0212000 b) tropiske rot- og knollvekster   0,01(*) 

0212010 Kassava    

0212020 Søtpoteter    

0212030 Jams    

0212040 Arrowrot    

0212990 Andre    

0213000 c) andre rot- og knollvekster unntatt sukkerbete    

0213010 Rødbeter   0,02 

0213020 Gulrøtter   0,02 

0213030 Knollselleri   0,01(*) 

0213040 Pepperrot   0,01(*) 

0213050 Jordskokk   0,01(*) 

0213060 Pastinakk   0,01(*) 

0213070 Rotpersille   0,01(*) 

0213080 Reddiker   0,01(*) 

0213090 Havrerot   0,01(*) 

0213100 Kålrot   0,01(*) 

0213110 Neper   0,01(*) 

0213990 Andre   0,01(*) 

0220000 Løk 0,05(*)  0,01(*) 

0220010 Hvitløk  0,05(*)  

0220020 Kepaløk  0,05(*)  
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(1) (2) (3) (4) (5) 

0220030 Sjalottløk  0,05(*)  

0220040 Pipeløk/vårløk  0,8  

0220990 Andre  0,05(*)  

0230000 Fruktbærende grønnsaker    

0231000 a) søtvierfamilien  0,5  

0231010 Tomater 0,05(*)  0,1 

0231020 Grønnsakpaprika 0,1  0,01(*) 

0231030 Auberginer/eggplanter 0,05(*)  0,15 

0231040 Okra 0,05(*)  0,01(*) 

0231990 Andre 0,05(*)  0,01(*) 

0232000 b) gresskarfamilien – spiselig skall 0,4 0,2  

0232010 Slangeagurker   0,05 

0232020 Sylteagurker   0,01(*) 

0232030 Mandelgresskar   0,01(*) 

0232990 Andre   0,01(*) 

0233000 c) gresskarfamilien – uspiselig skall 0,05(*) 0,05(*)  

0233010 Meloner   0,09 

0233020 Kjempegresskar   0,01(*) 

0233030 Vannmeloner   0,01(*) 

0233990 Andre   0,01(*) 

0234000 d) sukkermais 0,05(*) 0,05(*) 0,01(*) 

0239000 e) andre fruktbærende grønnsaker 0,05(*) 0,05(*) 0,01(*) 

0240000 Kål (unntatt røtter og spede bladvekster av Brassica) 0,05(*) 0,05(*)  

0241000 a) blomsterkål    

0241010 Brokkoli   0,4 

0241020 Blomkål   0,1 

0241990 Andre   0,01(*) 

0242000 b) hodekål    

0242010 Rosenkål   0,1 

0242020 Hodekål   0,2 

0242990 Andre   0,01(*) 

0243000 c) bladkål   0,01(*) 

0243010 Kinakål/pe-tsai    

0243020 Grønnkål    

0243990 Andre    

0244000 d) knutekål   0,07 
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(1) (2) (3) (4) (5) 

0250000 Bladgrønnsaker, friske urter og spiselige blomster 0,05(*)   

0251000 a) salat og salatplanter   0,7 

0251010 Vårsalat  4  

0251020 Salat  10  

0251030 Bredbladet endiv  0,05(*)  

0251040 Karse og andre spirer og skudd  4  

0251050 Vårkarse  4  

0251060 Salatsennep/rucola  4  

0251070 Sareptasennep  4  

0251080 Spede bladvekster (inkludert Brassica-arter)  4  

0251990 Andre  4  

0252000 b) spinat og lignende blader  1,5 0,01(*) 

0252010 Spinat    

0252020 Portulakk    

0252030 Mangold/bladbete    

0252990 Andre    

0253000 c) vindrueblader og lignende arter  0,05(*) 0,01(*) 

0254000 d) brønnkarse  0,05(*) 0,01(*) 

0255000 e) sikori/julesalat  0,05(*) 0,01(*) 

0256000 f) urter og spiselige blomster  4 0,01(*) 

0256010 Kjørvel    

0256020 Gressløk    

0256030 Snittselleri    

0256040 Persille    

0256050 Salvie    

0256060 Rosmarin    

0256070 Timian    

0256080 Basilikum og spiselige blomster    

0256090 Laurbærblad    

0256100 Estragon    

0256990 Andre    

0260000 Belgfrukter 0,05(*)   

0260010 Bønner (med belg)  0,1 0,1 

0260020 Bønner (uten belg)  0,05(*) 0,1 

0260030 Erter (med belg)  0,1 0,5 

0260040 Erter (uten belg)  0,05(*) 0,5 

0260050 Linser  0,05(*) 0,01(*) 

0260990 Andre  0,05(*) 0,01(*) 

0270000 Stengelgrønnsaker 0,05(*)   

0270010 Asparges  0,05(*) 0,01(*) 

0270020 Kardon  0,05(*) 0,01(*) 
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(1) (2) (3) (4) (5) 

0270030 Stilkselleri  0,05(*) 0,01(*) 

0270040 Søtfennikel / florentinsk fennikel  0,05(*) 0,01(*) 

0270050 Artisjokker  0,05(*) 0,8 

0270060 Purre  0,06 0,1 

0270070 Rabarbra  0,05(*) 0,01(*) 

0270080 Bambusskudd  0,05(*) 0,01(*) 

0270090 Palmehjerter  0,05(*) 0,01(*) 

0270990 Andre  0,05(*) 0,01(*) 

0280000 Sopp, mose og lav 0,05(*) 0,05(*) 0,01(*) 

0280010 Dyrket sopp    

0280020 Viltvoksende sopp    

0280990 Mose og lav    

0290000 Alger og prokaryote organismer 0,05(*) 0,05(*) 0,01(*) 

0300000 BELGFRUKTER 0,05(*) 0,05(*)  

0300010 Bønner   0,01(*) 

0300020 Linser   0,01(*) 

0300030 Erter   0,02 

0300040 Lupiner/lupinbønner   0,01(*) 

0300990 Andre   0,01(*) 

0400000 OLJEHOLDIGE FRØ OG FRUKTER  0,05(*)  

0401000 Oljeholdige frø    

0401010 Linfrø 0,05(*)  0,02(*) 

0401020 Peanøtter/jordnøtter 0,05(*)  0,02(*) 

0401030 Valmuefrø 0,05(*)  0,02(*) 

0401040 Sesamfrø 0,05(*)  0,02(*) 

0401050 Solsikkefrø 0,05(*)  0,1 

0401060 Rapsfrø 0,05(*)  0,1 

0401070 Soyabønner 0,05(*)  0,02(*) 

0401080 Sennepsfrø 0,05(*)  0,02(*) 

0401090 Bomullsfrø 0,1  0,1 

0401100 Gresskarfrø 0,05(*)  0,02(*) 

0401110 Saflorfrø 0,05(*)  0,02(*) 

0401120 Agurkurtfrø 0,05(*)  0,02(*) 

0401130 Oljedodrefrø 0,05(*)  0,02(*) 

0401140 Hampefrø 0,05(*)  0,02(*) 

0401150 Ricinus 0,05(*)  0,02(*) 

0401990 Andre 0,05(*)  0,02(*) 

0402000 Oljeholdige frukter 0,05(*)  0,01(*) 

0402010 Oliven til produksjon av olivenolje    

0402020 Oljepalmefrø    

0402030 Oljepalmefrukter    
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0402040 Kapok    

0402990 Andre    

0500000 KORN 0,05(*) 0,05(*)  

0500010 Bygg   0,5 

0500020 Bokhvete og andre pseudokornarter   0,01(*) 

0500030 Mais   0,1 

0500040 Hirse   0,01(*) 

0500050 Havre   0,5 

0500060 Ris   0,01(*) 

0500070 Rug   0,05 

0500080 Sorghum   0,01(*) 

0500090 Hvete   0,05 

0500990 Andre   0,05 

0600000 TE, KAFFE, URTETE, KAKAO OG JOHANNESBRØD 0,05(*)  0,01(*) 

0610000 Te  0,1(*)  

0620000 Kaffebønner  0,1(*)  

0630000 Urtete fra    

0631000 a) blomster  0,1(*)  

0631010 Kamille    

0631020 Jamaicahibisk/roselle    

0631030 Rose    

0631040 Jasmin    

0631050 Lind    

0631990 Andre    

0632000 b) blader og urter  40  

0632010 Jordbær    

0632020 Rooibos    

0632030 Maté    

0632990 Andre    

0633000 c) røtter  0,1(*)  

0633010 Vendelrot    

0633020 Ginseng    

0633990 Andre    

0639000 d) andre deler av planten  0,1(*)  

0640000 Kakaobønner  0,1(*)  

0650000 Johannesbrød  0,1(*)  
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0700000 HUMLE 0,05(*) 0,1(*) 10 

0800000 KRYDDER    

0810000 Frøkrydder 0,05(*) 0,1(*) 0,01(*) 

0810010 Anis/anisfrø    

0810020 Svartkarve    

0810030 Selleri    

0810040 Koriander    

0810050 Spisskummen    

0810060 Dill    

0810070 Fennikel    

0810080 Bukkehornkløver    

0810090 Muskatnøtt    

0810990 Andre    

0820000 Fruktkrydder 0,05(*) 0,1(*) 0,01(*) 

0820010 Allehånde    

0820020 Sichuanpepper    

0820030 Karve    

0820040 Kardemomme    

0820050 Einebær    

0820060 Pepper, svart, grønn og hvit    

0820070 Vanilje    

0820080 Tamarind    

0820990 Andre    

0830000 Barkkrydder 0,05(*) 0,1(*) 0,01(*) 

0830010 Kanel    

0830990 Andre    

0840000 Krydder i form av røtter og jordstengler    

0840010 Lakris 0,05(*) 0,1(*) 0,01(*) 

0840020 Ingefær 0,05(*) 0,1(*) 0,01(*) 

0840030 Gurkemeie (kurkuma) 0,05(*) 0,1(*) 0,01(*) 

0840040 Pepperrot (+) (+) (+) 

0840990 Andre 0,05(*) 0,1(*) 0,01(*) 

0850000 Krydder i form av knopper 0,05(*) 0,1(*) 0,01(*) 

0850010 Kryddernellik    

0850020 Kapers    

0850990 Andre    

0860000 Krydder i form av støvveier 0,05(*) 0,1(*) 0,01(*) 

0860010 Safran    

0860990 Andre    
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0870000 Krydder i form av frøkapper 0,05(*) 0,1(*) 0,01(*) 

0870010 Muskatblomme    

0870990 Andre    

0900000 SUKKERPLANTER 0,05(*) 0,05(*) 0,01(*) 

0900010 Sukkerbeterøtter    

0900020 Sukkerrør    

0900030 Sikorirøtter    

0900990 Andre    

1000000 PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE – LANDDYR 0,05(*)   

1010000 Vev fra    

1011000 a) svin    

1011010 Muskler  0,01(*) 0,05 

1011020 Fettvev  0,2 0,3 

1011030 Lever  0,01(*) 0,01(*) 

1011040 Nyrer  0,01(*) 0,02 

1011050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)  0,01(*) 0,3 

1011990 Andre  0,01(*) 0,01(*) 

1012000 b) storfe    

1012010 Muskler  0,01(*) 0,05 

1012020 Fettvev  0,2 0,3 

1012030 Lever  0,01(*) 0,01(*) 

1012040 Nyrer  0,01(*) 0,02 

1012050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)  0,01(*) 0,3 

1012990 Andre  0,01(*) 0,01(*) 

1013000 c) sau    

1013010 Muskler  0,01(*) 0,05 

1013020 Fettvev  0,2 0,3 

1013030 Lever  0,01(*) 0,01(*) 

1013040 Nyrer  0,01(*) 0,02 

1013050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)  0,01(*) 0,3 

1013990 Andre  0,01(*) 0,01(*) 

1014000 d) geit    

1014010 Muskler  0,01(*) 0,05 

1014020 Fettvev  0,2 0,3 

1014030 Lever  0,01(*) 0,01(*) 

1014040 Nyrer  0,01(*) 0,02 

1014050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)  0,01(*) 0,3 

1014990 Andre  0,01(*) 0,01(*) 
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1015000 e) dyr av hestefamilien    

1015010 Muskler  0,01(*) 0,05 

1015020 Fettvev  0,2 0,3 

1015030 Lever  0,01(*) 0,01(*) 

1015040 Nyrer  0,01(*) 0,02 

1015050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)  0,01(*) 0,3 

1015990 Andre  0,01(*) 0,01(*) 

1016000 f) fjørfe   0,01(*) 

1016010 Muskler  0,01  

1016020 Fettvev  0,01(*)  

1016030 Lever  0,01(*)  

1016040 Nyrer  0,01(*)  

1016050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)  0,01(*)  

1016990 Andre  0,01(*)  

1017000 g) andre oppdrettede landdyr   0,01(*) 

1017010 Muskler  0,01(*)  

1017020 Fettvev  0,2  

1017030 Lever  0,01(*)  

1017040 Nyrer  0,01(*)  

1017050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)  0,01(*)  

1017990 Andre  0,01(*)  

1020000 Melk  0,01(*) 0,05 

1020010 Storfe    

1020020 Sau    

1020030 Geit    

1020040 Hest    

1020990 Andre    

1030000 Fugleegg  0,01(*) 0,01(*) 

1030010 Kylling    

1030020 And    

1030030 Gås    

1030040 Vaktel    

1030990 Andre    

1040000 Honning og andre biavlsprodukter  0,05(*) 0,05(*) 

1050000 Amfibier og krypdyr  0,01(*) 0,01(*) 

1060000 Virvelløse landdyr  0,01(*) 0,01(*) 

1070000 Viltlevende landlevende virveldyr  0,01(*) 0,01(*) 
 

(*) Bestemmelsesgrense. 

(a) For en fullstendig liste over produkter av vegetabilsk og animalsk opprinnelse som det er fastsatt grenseverdier for, vises det til  

vedlegg I. 

(F) = Løselig i fett. 
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Etridiazol 

(+) Gjeldende grenseverdi for pepperrot (Armoracia rusticana) i gruppen krydder (kodenummer 0840040) er den samme som for pepperrot 

(Armoracia rusticana) i kategorien grønnsaker, gruppen rot- og knollvekster (kodenummer 0213040) idet det tas hensyn til endrede 

verdier som en følge av bearbeiding (tørking) i henhold til artikkel 20 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005. 

0840040 Pepperrot 

Spinetoram (XDE-175) 

(+) Gjeldende grenseverdi for pepperrot (Armoracia rusticana) i gruppen krydder (kodenummer 0840040) er den samme som for pepperrot 

(Armoracia rusticana) i kategorien grønnsaker, gruppen rot- og knollvekster (kodenummer 0213040) idet det tas hensyn til endrede 

verdier som en følge av bearbeiding (tørking) i henhold til artikkel 20 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005. 

0840040 Pepperrot 

Tau-fluvalinat (F) 

(+) Gjeldende grenseverdi for pepperrot (Armoracia rusticana) i gruppen krydder (kodenummer 0840040) er den samme som for pepperrot 

(Armoracia rusticana) i kategorien grønnsaker, gruppen rot- og knollvekster (kodenummer 0213040) idet det tas hensyn til endrede 

verdier som en følge av bearbeiding (tørking) i henhold til artikkel 20 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005. 

0840040 Pepperrot» 
 

 

3) I vedlegg IV innsettes følgende poster i alfabetisk rekkefølge: «Bacillus amyloliquefaciens stamme FZB24», «Bacillus 

amyloliquefaciens stamme MBI 600», «leirholdig trekull», «hydrogenperoksid» og «Urtica spp.». 

 __________  
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2017/1576 

av 26. juni 2017 

om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 540/2014 med hensyn til kravene  

til EU-typegodkjenning av det akustiske kjøretøyvarslingssystemet(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til 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(1), særlig artikkel 8 

annet ledd og artikkel 9, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved forordning (EU) nr. 540/2014 fastsettes krav til EU-typegodkjenning av alle nye kjøretøyer i gruppe M (kjøretøyer 

som brukes til persontransport) og N (kjøretøyer som brukes til godstransport) med hensyn til lydnivå. Ved nevnte 

forordning fastsettes også tiltak vedrørende det akustiske kjøretøyvarslingssystemet (AVAS) for elektriske hybrid-

kjøretøyer og rent elektriske kjøretøyer med sikte på varsling av myke trafikanter. 

2) Etter vedtakelsen av UN-ECEs (De forente nasjoners økonomiske kommisjon for Europa) reglement nr. 138 om 

godkjenning av stille veigående motorvogner på det 168. møtet i verdensforumet for harmonisering av kjøretøyforskrifter 

8.–11. mars 2016 bør vedlegg VIII til forordning (EU) nr. 540/2014 gjennomgås på nytt for å forbedre nøyaktigheten i 

kravene til AVAS med hensyn til den avgitte lydens type og styrke, lydgenereringsmetoden, pausefunksjonen og lyd når 

kjøretøyet står stille. 

3) Opplysningsdokumentet nevnt i vedlegg I til europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF(2) i forbindelse med EU-

typegodkjenning av et kjøretøy med hensyn til tillatt lydnivå og tilføyelsen til EU-typegodkjenningsdokumentet bør 

gjennomgås på nytt for å gjenspeile de detaljerte kravene til AVAS. 

4) For å gi mulighet for godkjenning av elektriske hybridkjøretøyer og rent elektriske kjøretøyer som er utstyrt med 

AVAS, er det hensiktsmessig å innføre krav til prøving av minste AVAS-lydutslippsnivåer ved bevegelse forover og 

bakover samt til frekvensendring av avgitt lyd. 

5) Forordning (EU) nr. 540/2014 bør derfor endres. 

6) Ettersom forordning (EU) nr. 540/2014 har fått anvendelse fra 1. juli 2016, og den ikke kan få full anvendelse uten 

endringene i vedlegg VIII som innføres ved denne forordning, bør denne forordning tre i kraft så snart som mulig. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Endringer av forordning (EU) nr. 540/2014 

I forordning (EU) nr. 540/2014 gjøres følgende endringer: 

1) I vedlegg I gjøres følgende endringer: 

a) I tillegg 1 skal nytt nr. 12.8 lyde: 

«12.8. AVAS 

12.8.1. Typegodkjenningsnummer for en kjøretøytype med hensyn til lydutslipp i henhold til UN-ECE-reglement  

nr. 138(1) 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 239 av 19.9.2017, s. 3, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 41/2018 av 23. mars 2018 

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

unions tidende nr. 6 av 30.1.2020, s. 12. 

(1) EUT L 158 av 27.5.2014, s. 131. 

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

2020/EØS/45/09 
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eller 

12.8.2. Fullstendig henvisning til resultatene fra prøvingen av AVAS-lydutslippsnivåer, målt i samsvar med forordning 

(EU) nr. 540/2014(1)» 

b) I tillegg 2 gjøres følgende endringer i tilføyelsen: 

i) Nr. 3 skal lyde: 

«3. AVAS installert: ja/nei(1)» 

ii) Nytt nr. 4 skal lyde: 

«4. Merknader ............................................................................................................................................................ » 

2) Vedlegg VIII erstattes med teksten i vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

Ikrafttredelse 

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 26. juni 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

«VEDLEGG VIII 

TILTAK VEDRØRENDE DET AKUSTISKE KJØRETØYVARSLINGSSYSTEMET (AVAS) 

AVSNITT I 

I dette vedlegg fastsettes tiltak vedrørende det akustiske kjøretøyvarslingssystemet (AVAS) for elektriske hybridkjøretøyer og 

rent elektriske kjøretøyer. 

I.1. Uten hensyn til nr. 2 bokstav a) og b) får bestemmelsene i avsnitt II anvendelse på et AVAS som er montert 

a) i alle kjøretøytyper som er godkjent før 1. juli 2019, 

b) i alle nye kjøretøyer basert på typen nevnt i bokstav a) før 1. juli 2021. 

I.2. Bestemmelsene i avsnitt III får anvendelse på et AVAS som er montert 

a) i alle kjøretøytyper som er godkjent før 1. juli 2019, dersom produsenten velger det, 

b) i alle nye kjøretøyer basert på typen nevnt i bokstav a), 

c) i alle kjøretøytyper som er godkjent 1. juli 2019 eller senere, 

d) i alle nye kjøretøyer basert på typen nevnt i bokstav c), 

e) i alle nye kjøretøyer fra og med 1. juli 2021. 

AVSNITT II 

II.1. Systemets ytelse 

Dersom AVAS er montert i et kjøretøy, skal det oppfylle kravene i nr. II.2 og II.3. 

II.2. Driftsforhold 

a) Lydgenereringsmetode 

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 

AVAS-lydnivået kan dempes i perioder når kjøretøyet er i drift. 

II.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 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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AVSNITT III 

III.1. Systemets ytelse 

AVAS skal oppfylle kravene fastsatt i nr. III.2–III.6. 

III.2. Driftsforhold 

a) Lydgenereringsmetode 

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, skal 

AVAS ikke generere noen lyd. 

Kjøretøyer som har et samlet lydnivå som oppfyller kravene i nr. 6.2.8 i UN-ECE-reglement nr. 138(1) med en 

margin på +3 dB(A), trenger ikke å være utstyrt med AVAS. Kravene fastsatt i nr. 6.2.8 i UN-ECE-reglement  

nr. 138 for en tredels oktavbånd og kravene fastsatt i nr. 6.2.3 i UN-ECE-reglement nr. 138 for frekvensendring som 

definert i nr. 2.4 i samme UN-ECE-reglement («frekvensendring») får ikke anvendelse på disse kjøretøyene. 

For kjøretøyer som har en innretning som avgir et ryggesignal, trenger ikke AVAS generere lyd under rygging, 

forutsatt at innretningens ryggesignal oppfyller kravene fastsatt i nr. 6.2 annet ledd og nr. 6.2.2 i UN-ECE-reglement 

nr. 138. 

Lyden fra kjøretøytypen som leveres inn for godkjenning, skal måles i samsvar med metodene i vedlegg 3 til og  

nr. 6.2.1.3 og 6.2.2.2 i UN-ECE-reglement nr. 138. 

b) Bryter 

AVAS kan være utstyrt med en mekanisme som gjør det mulig for føreren å stanse driften av et AVAS 

(«pausefunksjon»), som er lett tilgjengelig for kjøretøyets fører, slik at systemet kan slås på og av. Dersom det finnes 

en pausefunksjon, skal AVAS slås automatisk på når kjøretøyet startes på nytt. 

Pausefunksjonen skal dessuten oppfylle kravene fastsatt i nr. 6.2.6 i UN-ECE-reglement nr. 138. 

c) Demping 

AVAS-lydnivået kan dempes i perioder når kjøretøyet er i drift. I disse tilfellene skal AVAS-lydnivået oppfylle 

kravene fastsatt i nr. 6.2.8 i UN-ECE-reglement nr. 138. 

III.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 skal være betegnende for kjøretøyets virkemåte, for eksempel 

gjennom automatisk variasjon av lydnivået eller lydegenskapene synkronisert med kjøretøyets hastighet. Lyden skal 

ligne på lyden av et kjøretøy i samme gruppe som er utstyrt med en forbrenningsmotor. 

Følgende regler får anvendelse: 

i) Når lyden genereres når kjøretøyet er i bevegelse, skal lyden fra AVAS oppfylle kravene fastsatt i nr. 6.2.1.1, 

6.2.1.2, 6.2.1.3, 6.2.2.1, 6.2.2.2 og 6.2.3 i UN-ECE-reglement nr. 138, etter hva som er relevant. 

ii) Kjøretøyet kan avgi lyd når det står stille, som fastsatt i nr. 6.2.4 i UN-ECE-reglement nr. 138. 

b) Kjøretøyprodusenten kan gi føreren mulighet til å velge blant ulike lyder, som skal oppfylle kravene fastsatt i  

nr. 6.2.5 i UN-ECE-reglement nr. 138. 

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. I tillegg får kravene i nr. 6.2.7 i UN-ECE-

reglement nr. 138 anvendelse. 

d) Det samlede lydnivået som avgis av et kjøretøy som er i samsvar med nr. 2 bokstav a) annet ledd, skal ikke overstige 

det omtrentlige lydnivået hos et kjøretøy i gruppe M1 som er utstyrt med en forbrenningsmotor og kjøres under de 

samme forholdene. 

  

(1) EUT L 9 av 13.1.2017, s. 33. 
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III.4. Krav til testbane 

Fram til 30. juni 2019 kan ISO-standard 10844:1994 benyttes som et alternativ til ISO-standard 10844:2014 for å 

kontrollere at testbanen oppfyller kravene som beskrevet i nr. 2.1.2 i vedlegg 3 til UN-ECE-reglement nr. 138. 

III.5. Typegodkjenningsdokument 

Kjøretøyprodusenten skal som et vedlegg til EU-typegodkjenningsdokumentet framlegge et av følgende dokumenter: 

a) Kommunikasjonen nevnt i nr. 5.3 i UN-ECE-reglement nr. 138 i samsvar med modellen i vedlegg I til reglementet. 

b) Resultatene fra prøvingen av AVAS-lydutslippsnivåer, målt i samsvar med denne forordning. 

III.6. Merking 

Hver AVAS-komponent skal ha følgende merking: 

a) Produsentens handelsnavn eller varemerke. 

b) Et tildelt identifikasjonsnummer. 

Merkingen skal være lett leselig og ikke kunne slettes.» 

 __________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2017/1221 

av 22. juni 2017 

om endring av forordning (EF) nr. 692/2008 med hensyn til metoden for bestemmelse av 

fordampingsutslipp (type 4-prøving)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 715/2007 av 20. juni 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), særlig artikkel 14 nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til forordning (EF) nr. 715/2007 skal nye lette kjøretøyer overholde visse utslippsgrenser, herunder 

fordampingsutslipp. De særlige tekniske bestemmelsene som er nødvendige for å gjennomføre nevnte forordning, ble 

vedtatt ved kommisjonsforordning (EF) nr. 692/2008(2). 

2) Kommisjonen opprettet i mars 2011 en arbeidsgruppe der alle berørte parter deltar, med sikte på å gjennomgå den 

eksisterende metoden til å måle fordampingsutslipp og utarbeide en ny metode, hovedsakelig for å løse spørsmålene om 

utluftingsstrategi, virkningen av etanol på beholderens driftskapasitet, holdbarhet, drivstoffpermeasjon og utslipp i 

forbindelse med påfylling. 

3) Arbeidsgruppen baserte sitt arbeid på mange forhold, nedfelt i to rapporter som ble offentliggjort av Kommisjonens 

felles forskningssenter: «Estimating the Costs and Benefits of Introducing a new European Evaporative Emissions Test 

Procedure» og «Review of the European Test Procedure for Evaporative Emissions: Main Issues and Proposed 

Solutions». 

4) Arbeidsgruppens analyse har avdekket en rekke mangler som undergraver effektiviteten i systemet for reduksjon av 

fordampingsutslipp, og som må utbedres for å sikre tilstrekkelig vern av miljøet. I den nåværende framgangsmåten for 

typegodkjenning bør det derfor innføres to nye metoder, for aldring av karbonbeholdere og for definisjon av 

drivstoffsystemets permeabilitet. 

5) Tilsetting av etanol i europeisk bensin, særlig av såkalt «splash-blend», påvirker damptrykket i drivstoffet. Det bør 

derfor benyttes E10-referansedrivstoff ved prøvingen for på en bedre måte å etterligne drivstoffet som i dag brukes i 

Unionen. 

6) Ettlagstanker av plast blir fremdeles solgt i Unionen og forventes å være montert i en vesentlig del av den europeiske 

bilparken fram til år 2030. Slike tanker er imidlertid gjennomtrengelige for etanol, som dermed slippes ut i miljøet. For å 

ta høyde for dette er det derfor behov for en egen metode til å måle permeasjonen av etanol. 

7) Studier utført av det svenske Vägverket og TÜV Nord har dessuten vist at tilsetting av etanol påvirker karbon-

beholdernes holdbarhet. Det bør derfor tilføyes en ny framgangsmåte for aldring av beholderen. Den aldrede beholderen 

bør deretter benyttes i kjøretøyet som prøves under SHED-prøvingen. 

8) Utluftingsstrategiene som i dag benyttes i kjøretøyer i Unionen, er ikke tilfredsstillende, særlig når det gjelder bykjøring, 

og kan dermed føre til økte utsivingsutslipp. Derfor ble prøvekjøringen før SHED-prøvingen gjennomgått på nytt, og 

varigheten av døgnprøvingen bør økes til 48 timer. 

9) Forordning (EF) nr. 692/2008 bør derfor endres. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 174 av 7.7.2017, s. 3, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 42/2018 av 23. mars 2018 

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

unions tidende nr. 6 av 30.1.2020, s. 13. 

(1) EUT L 171 av 29.6.2007, s. 1. 

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 692/2008 av 18. juli 2008 om gjennomføring og endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 715/2007 om typegodkjenning av motorvogner med hensyn til utslipp fra lette person- og nyttekjøretøyer (Euro 5 og Euro 6), og om 

tilgang til opplysninger om reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer (EUT L 199 av 28.7.2008, s. 1). 

2020/EØS/45/10 
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10) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den tekniske komité for motorvogner. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Endringer av forordning (EF) nr. 692/2008 

I forordning (EF) nr. 692/2008 gjøres følgende endringer: 

1) I artikkel 2 skal nye nr. 45–48 lyde: 

«45. «drivstofftanksystem» innretninger som gjør det mulig å lagre drivstoff, og som består av drivstofftanken, påfyllings-

åpningen, tanklokket og drivstoffpumpen, 

 46. «permeabilitetsfaktor (PF)» utslipp av hydrokarboner slik det avspeiles i drivstofftanksystemets permeabilitet, 

 47. «ettlagstank» en drivstofftank som er bygd med ett enkelt lag av materialer, 

 48. «flerlagstank» en drivstofftank som er bygd med minst to forskjellige lag av materialer, der det ene er ugjennomtreng-

elig for hydrokarboner, herunder etanol.» 

2) I artikkel 17 tilføyes følgende ledd etter annet ledd: 

«Vedlegg VI, endret ved kommisjonsforordning (EU) 2017/1221(*), får anvendelse fra 1. september 2019 for alle nye 

kjøretøyer som registreres på og etter den datoen. 

  

(*) EUT L 174 av 7.7. 2017, s. 3.» 

3) Vedlegg VI erstattes med teksten i vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

Ikrafttredelse og anvendelse 

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 22. juni 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  



Nr. 45/82 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 2.7.2020 

 

VEDLEGG 

«VEDLEGG VI 

1. Innledning 

1.1. I dette vedlegg beskrives framgangsmåten for type 4-prøving, som bestemmer utslipp av hydrokarboner gjennom 

fordamping fra drivstoffsystemet i kjøretøyer med motorer med elektrisk tenning. 

2. Tekniske krav 

2.1. Innledning 

Framgangsmåten omfatter prøving av fordampingsutslipp og to ytterligere prøvinger, én for karbonbeholderens 

aldring som beskrevet i nr. 5.1 og én for drivstofftanksystemets permeabilitet som beskrevet i nr. 5.2. 

Fordampingsutslippsprøvingen (figur 1) er utformet for å bestemme fordampingsutslippene av hydrokarboner som 

følge av temperatursvingninger gjennom døgnet, fordamping ved parkering og ved bykjøring. 

2.2 Prøvingen av fordampingsutslipp består av følgende: 

a) Prøvekjøring, herunder en bykjøringssyklus (del 1) og en landeveiskjøringssyklus (del 2), etterfulgt av to 

bykjøringssykluser (del 1). 

b) Bestemmelse av fordampingsutslippet etter drift. 

c) Bestemmelse av døgnfordampingsutslippet. 

Utslippsmassene av hydrokarboner fra fasene fordampingsutslipp etter drift og døgnfordampingsutslipp slås 

sammen og utgjør sammen med permeabilitetsfaktoren et samlet prøvingsresultat. 

3. Kjøretøy og drivstoff 

3.1. Kjøretøy 

3.1.1. Kjøretøyet skal være i god mekanisk stand, være innkjørt og ha kjørt minst 3 000 km før prøvingen. For å kunne 

bestemme fordampingsutslippene skal kjøretøyets kilometerstand og alder registreres. Innretningen for reduksjon av 

fordampingsutslipp skal være tilkoplet og ha fungert feilfritt i innkjøringsperioden, og karbonbeholderen/-beholderne 

skal ha vært i normal bruk og ikke vært utsatt for unormal utlufting eller unormal belastning. Karbonbeholderen/-

beholderne, som er aldret etter framgangsmåten i nr. 5.1, skal være tilkoplet som beskrevet i figur 1. 

3.2. Drivstoff 

3.2.1. Det skal benyttes type I E10-referansedrivstoff som angitt i vedlegg IX til forordning (EF) nr. 692/2008. I denne 

forordning skal E10-referanse forstås som referansedrivstoff type I, unntatt for aldring av beholderen som fastsatt i 

nr. 5.1. 

4. Utstyr til prøving av fordampingsutslipp 

4.1. Rulledynamometer 

Rulledynamometeret skal oppfylle kravene i tillegg 1 til vedlegg 4a til UN/ECE-reglement nr. 83. 

4.2. Prøvingslokale for måling av fordampingsutslipp 

Prøvingslokalet for måling av fordampingsutslipp skal oppfylle kravene i nr. 4.2 i vedlegg 7 til UN/ECE-reglement 

nr. 83.  
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Figur 1 

Bestemmelse av fordampingsutslipp 

3 000 km innkjøringsperiode (ingen uforholdsmessig stor utlufting/belastning) 

Bruk av aldret/aldrede beholder(e) 

Dampvask av kjøretøyet (om nødvendig) 

Reduksjon eller fjerning av bakgrunnsutslipp fra annet enn drivstoff (dersom dette er avtalt) 

 

Merknader: 1. Familier av systemer for reduksjon av fordampingsutslipp – som i nr. 3.2 i vedlegg I. 

2. Det kan måles eksosutslipp under type I-prøvekjøring, men de har ingen rettsvirkning. 

Foreskrevet prøving av eksosutslipp skal fortsatt gjennomføres separat. 

4.3. Analysesystemer 

Analysesystemene skal oppfylle kravene i nr. 4.3 i vedlegg 7 til UN/ECE-reglement nr. 83. 

4.4. Temperaturregistrering 

Temperaturregistreringen skal oppfylle kravene i nr. 4.5 i vedlegg 7 til UN/ECE-reglement nr. 83.  

Aldring av beholder i prøvings-
benk 

Varighet ca. 2 måneder 

Aldring av drivstoffsystem 
Varighet ca. 5 måneder 

Permeabilitets- 
faktor: 

PF 

Mak
s 1 h 

Mak
s 1 h 

Maks 
7 min 

6–
36 h 

Start 

Drivstofftemperatur 291 K ± 8 K 
(18 °C ± 8 °C) 
40 % ± 2 % av nominell 
tankkapasitet 
Omgivelsestemperatur: 293 K–
303 K (20 °C–30 °C) 

Drivstofftømming og -fylling 

Forkondisjoneringskjøring 

Fordamping mellom 20 °C og 30 °C 

mellom 12 og 36 h 

Maks 5 min 

Belastning av aldret beholder til 

metningspunktet 

Prøvekjøring NEDC 

Varmstart i < 2 minutter, deretter to del 1 

og maks 2 min før motoren stanses 

Fordampingsutslipps-

prøving: MHS 

Slutt 

1. dags døgnprøving: MD1 

2. dags døgnprøving: MD2 

MHS + MD1 + MD2 +2PF < 2,0 g/prøving 

Type 1: én del 1 + to del 2 
Tstart = 293 K–303 K 
(20 °C–30 °C) 

Type 1: én del 1 + én del 2 
Tstart = 293 K–303 K  
(20 °C–30 °C) 
Og deretter to del 1 

Tmin = 296 K (23 °C) 
Tmaks = 304 K (31 °C) 
60 min ± 0,5 min 

Tstart = 293 K (20 °C) 

Tmin = 308 K; T = 15 K  
24 t, antall døgnprøvinger = 2 

293 K ± 2 K (20 °C ± 2 °C) 
Fordamping ved 293 K de siste 6 h 

Fordamping mellom 20 °C og 30 °C 
mellom 12 og 36 h 
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4.5. Trykkregistrering 

Trykkregistreringen skal oppfylle kravene i nr. 4.6 i vedlegg 7 til UN/ECE-reglement nr. 83. 

4.6. Vifter 

Viftene skal oppfylle kravene i nr. 4.7 i vedlegg 7 til UN/ECE-reglement nr. 83. 

4.7. Gasser 

Gassene skal oppfylle kravene i nr. 4.8 i vedlegg 7 til UN/ECE-reglement nr. 83. 

4.8. Tilleggsutstyr 

Tilleggsutstyret skal oppfylle kravene i nr. 4.9 i vedlegg 7 til UN/ECE-reglement nr. 83. 

5. Prøvingsmetode 

5.1. Aldring av beholdere i prøvingsbenk 

Før sekvensene fordampingsutslipp etter drift og døgnfordampingsutslipp skal beholderen/beholderne aldres etter 

følgende framgangsmåte beskrevet i figur 2: 

Figur 2 

Framgangsmåte for aldring av beholdere i prøvingsbenk 

 

5.1.1. Temperaturkondisjoneringsprøving 

I et eget temperaturkammer utsettes beholderen/beholderne i sykluser for temperaturer fra –15 °C til 60 °C, med 

30 min stabilisering ved –15 °C og 60 °C. Hver syklus skal vare 210 min, som i figur 3. Temperaturgradienten skal 

være så nær 1 °C/min som mulig. Luftstrømmen skal ikke presses gjennom beholderen/beholderne. 

Syklusen gjentas 50 ganger i trekk. Denne prosedyren vil ta i alt 175 timer. 

Prøvingsstart 

Velg ny prøvebeholder 

1. Temperaturkondisjonerings-
prøving: Beholderen bringes fra –15 
°C til 60 °C, 210 min, temp.gradient  

1 °C/min 

2. Vibrasjonskondisjoneringsprøving 
av beholderen: Beholderen ristes langs 
den vertikale aksen i 12 h. Samlet Grms 

> 1,5 med frekvens 30 ± 10 Hz 

3. Drivstoffaldring 
for 300 sykluser 

(BWC) 
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Figur 3 

Temperaturkondisjoneringssyklus 

 

5.1.2. Vibrasjonskondisjoneringsprøving av beholderen 

Etter temperaturaldringen ristes beholderen/beholderne langs den vertikale aksen slik at den/de er montert i 

henhold til sin orientering i kjøretøyet med samlet Grms(1) > 1,5 m/s2 med frekvens på 30 ± 10 Hz. Prøvingen skal 

vare i 12 timer. 

5.1.3. Prøving av beholderens drivstoffaldring 

5.1.3.1. Drivstoffaldring for 300 sykluser 

5.1.3.1.1. Etter temperaturkondisjoneringsprøvingen og vibrasjonsprøvingen aldres beholderen/beholderne med en blanding 

av kommersielt drivstoff type I E10 som angitt i nr. 5.1.3.1.1.1 nedenfor og nitrogen eller luft med et drivstoff-

dampvolum på 50 ± 15 prosent. Drivstoffdampens fyllingshastighet skal holdes mellom 60 ± 20 g/t. 

Beholderen/beholderne belastes til det tilsvarende metningspunktet. Med metningspunkt menes punktet der den 

akkumulerte mengden hydrokarboner i utslippet utgjør 2 gram. Alternativt kan belastningen anses fullført når det 

tilsvarende konsentrasjonsnivået ved luftehullet når 3 000 ppm. 

5.1.3.1.1.1 Kommersielt drivstoff E10 som benyttes til denne prøvingen, skal oppfylle samme krav som et E10-referanse-

drivstoff på følgende punkter: 

— Densitet ved 15 °C. 

— Damptrykk (DVPE). 

— Destillasjon (bare fordampning). 

— Hydrokarbonanalyse (bare olefiner, aromater, benzen). 

— Oksygeninnhold. 

— Etanolinnhold. 

5.1.3.1.2. Beholderen/beholderne skal utluftes etter framgangsmåten i nr. 5.1.3.8 i vedlegg 7 til UN/ECE-reglement nr. 83. 

Standardvilkårene er 273,2 K og 101,33 kPa. 

Beholderen skal utluftes mellom 5 minutter og 1 time etter belastning. 

5.1.3.1.3. Trinnene i prosedyren i nr. 5.1.3.1.1 og 5.1.3.1.2 skal gjentas 50 ganger, etterfulgt av en måling av tilgjengelig 

butankapasitet (BWC, Butane Working Capacity), som forstås som en aktivert karbonbeholders evne til å 

absorbere og desorbere butan fra tørr luft under nærmere angitte forhold, med 5 butansykluser som beskrevet i 

nr. 5.1.3.1.4 nedenfor. Aldringen av drivstoffdamp vil fortsette inntil 300 sykluser er nådd. Etter 300 sykluser vil 

det bli foretatt en måling av BWC i 5 butansykluser, som angitt i nr. 5.1.3.1.4.  

  

(1) Grms: Den kvadratiske middelverdien (rms) av vibrasjonssignalet beregnes ved å ta kvadratet av signalets verdi ved hvert punkt, og så 

finne gjennomsnittet (middelverdien) av kvadratet av størrelsen, og så ta kvadratroten av gjennomsnittsverdien. Resultatet er metrisk Grms. 

Temperatur (°C) mot tid (min) 
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5.1.3.1.4. Etter 50 og 300 drivstoffaldringssykluser foretas en måling av BWC. Denne målingen består i å belaste beholderen 

i samsvar med nr. 5.1.6.3 i vedlegg 7 til UN/ECE-reglement nr. 83 til metningspunktet. BWC registreres. 

Deretter skal beholderen/beholderne utluftes etter framgangsmåten i nr. 5.1.3.8 i vedlegg 7 til UN/ECE-reglement 

nr. 83. 

Beholderen skal utluftes mellom 5 minutter og 1 time etter belastning. 

Belastningen med butan gjentas fem ganger. BWC registreres etter hver belastning. BWC50 beregnes som 

gjennomsnittet av 5 BWC og registreres. 

Beholderen/beholderne vil i alt være aldret med 300 drivstoffaldringssykluser +10 butansykluser, og anses som 

stabilisert. 

5.1.3.2. Dersom beholderen/beholderne leveres av leverandørene, skal produsentene på forhånd underrette typegod-

kjenningsmyndighetene slik at de kan følge hvilken som helst del av aldringen i leverandørens lokaler. 

5.1.3.3. Produsenten skal gi typegodkjenningsmyndighetene en prøvingsrapport som inneholder minst følgende elementer: 

— Type aktivt karbon. 

— Belastningshastighet. 

— Drivstoffspesifikasjoner. 

— BWC-målinger. 

5.2. Bestemmelse av drivstoffsystemets permeabilitetsfaktor (figur 4) 

Figur 4 

Bestemmelse av permeabilitetsfaktoren 

  

Fyll tanken med friskt 

referansedrivstoff til 40 % 

Prøvingsstart 

Fordamping i 3 uker ved 40 °C +/–2 
°C 

Tøm og fyll tanken med 
referansedrivstoff til 40 % 

Måling av HC på samme vilkår som 

i døgnutslippsprøvingen: HC3w 

Fordamping i de resterende 17 

ukene ved 40 °C +/–2 °C 

Tøm og fyll tanken med 

 referansedrivstoff til 40 % 

Måling av HC på samme vilkår 
som i døgnutslippsprøvingen: 

HC20W 

Permeabilitetsfaktor = 

HC20W – HC3W 
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Et drivstofftanksystem som er representativt for en familie, velges ut og festes til en prøvingsbenk, og stabiliseres 

deretter med E10-referansedrivstoff i 20 uker ved 40 °C +/–2 °C. Drivstofftanksystemets retning på benken må 

være lik den opprinnelige retningen på kjøretøyet. 

5.2.1. Tanken fylles med friskt E10-referansedrivstoff med en temperatur på 18 °C ± 8 °C. Tanken fylles til 40 % +/–2 % 

av nominell tankkapasitet. Deretter plasseres prøvingsbenken med drivstoffsystemet i et særlig og sikkert rom med 

en kontrollert temperatur på 40 °C +/–2 °C i 3 uker. 

5.2.2. På slutten av den tredje uken tømmes tanken og fylles igjen med friskt E10-referansedrivstoff med en temperatur 

på 18 °C ± 8 °C til 40 % +/– 2 % av nominell tankkapasitet. 

Innen 6–36 timer, de siste seks timene ved 20 °C ± 2 °C, plasseres prøvingsbenken med drivstoffsystemet i en VT-

SHED, og det foretas en døgnprøving over 24 timer etter framgangsmåten i nr. 5.7 i vedlegg 7 til UN/ECE-

reglement nr. 83. Drivstoffsystemet ventileres til utsiden av VT-SHED for å utelukke muligheten for at utslipp fra 

tanken regnes som permeasjon. HC-utslippene måles, og verdien registreres som HC3W. 

5.2.3. Prøvingsbenken med drivstoffsystemet plasseres igjen i et særlig og sikkert rom med en kontrollert temperatur på 

40 °C +/– 2 °C i de resterende 17 ukene. 

5.2.4. På slutten av den 17. uken tømmes tanken og fylles igjen med friskt referansedrivstoff med en temperatur på 18 °C 

± 8 °C til 40 % +/– 2 % av nominell tankkapasitet. 

Innen 6–36 timer, de siste seks timene ved 20 °C ± 2 °C, plasseres prøvingsbenken med drivstoffsystemet i en VT-

SHED, og det foretas en døgnprøving over 24 timer etter framgangsmåten i nr. 5.7 i vedlegg 7 til UN/ECE-

reglement nr. 83. Drivstoffsystemet ventileres til utsiden av VT-SHED å utelukke muligheten for at utslipp fra 

tanken regnes som permeasjon. HC-utslippene måles, og verdien registreres som HC20W. 

5.2.5. Permeabilitetsfaktoren er differansen mellom HC20W og HC3W i g/24 h med tre sifre. 

5.2.6. Dersom permeabilitetsfaktoren bestemmes av leverandørene, skal produsentene på forhånd underrette 

typegodkjenningsmyndighetene, slik at de kan følge kontrollen i leverandørens lokaler. 

5.2.7. Produsenten skal gi typegodkjenningsmyndighetene en prøvingsrapport som inneholder minst følgende elementer: 

a) En fullstendig beskrivelse av drivstofftanksystemet som prøves, herunder opplysninger om hvilken type tank 

som prøves, om det er en ettlags- eller flerlagstank samt hva slags materialer som er brukt i tanken og andre 

deler av drivstofftanksystemet. 

b) Den ukentlige middeltemperaturer hvorved aldringen ble utført. 

c) HC målt i uke 3 (HC3W). 

d) HC målt i uke 20 (HC20W). 

e) Den resulterende permeabilitetsfaktoren (PF). 

5.2.8. Som unntak fra nr. 5.2.1–5.2.7 kan produsenter som bruker flerlagstanker, velge å bruke følgende tildelte 

permeabilitetsfaktor (APF) i stedet for den fullstendige målemetoden som er nevnt ovenfor: 

APF flerlagstank = 120 mg/24 t 

5.2.8.1 Når produsenten velger å bruke tildelte permeabilitetsfaktorer, skal den gi typegodkjenningsmyndigheten en 

erklæring der tanktypen er klart angitt samt en erklæring om hva slags materialer som er brukt. 

5.3. Sekvens for måling av fordampingsutslipp etter drift og døgnfordampingsutslipp 

Kjøretøyet forberedes i samsvar med nr. 5.1.1 og 5.1.2 i vedlegg 7 til UN/ECE-reglement nr. 83. På anmodning fra 

produsenten og med godkjenning fra ansvarlig myndighet kan bakgrunnsutslipp fra annet enn drivstoff fjernes eller 

reduseres før prøvingen (for eksempel ved å varmebehandle dekket eller kjøretøyet, fjerne vindusspylervæske).  



Nr. 45/88 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 2.7.2020 

 

5.3.1. Fordamping 

Kjøretøyet parkeres i minst 12 timer og høyst 36 timer i fordampingsområdet. Motoroljens og kjølevæskens 

temperaturer skal ha nådd omgivelsestemperatur eller ligge innenfor ± 3 °C på slutten av perioden. 

5.3.2. Tømming og ny fylling av drivstoff 

Drivstoffet tømmes og fylles på nytt etter framgangsmåten i nr. 5.1.7 i vedlegg 7 til UN/ECE-reglement nr. 83. 

5.3.3. Forkondisjonering 

Innen én time etter fullført tømming og ny fylling plasseres kjøretøyet på rulledynamometeret og kjøres gjennom 

én del 1-kjøresyklus og to del 2-kjøresykluser av type I i samsvar med vedlegg 4a til UN/ECE-forordning nr. 83. 

Det tas ikke prøver av eksosutslipp under denne operasjonen. 

5.3.4. Fordamping 

Innen fem minutter etter fullført forkondisjonering parkeres kjøretøyet i minst 12 timer og høyst 36 timer i 

fordampingsområdet. Motoroljens og kjølevæskens temperaturer skal ha nådd omgivelsestemperatur eller ligge 

innenfor ± 3 °C på slutten av perioden. 

5.3.5. Beholderens metningspunkt 

Beholderen/beholderne som er aldret i samsvar med sekvensen beskrevet i nr. 5.1, skal lastes opp til 

metningspunktet etter framgangsmåten i nr. 5.1.4 i vedlegg 7 til UN/ECE-reglement nr. 83. 

5.3.6. Dynamometerprøving 

5.3.6.1. Innen én time etter fullført beholderbelastning plasseres kjøretøyet på rulledynamometeret og kjøres gjennom én 

del 1-kjøresyklus og to del 2-kjøresykluser av type I i samsvar med vedlegg 4a til UN/ECE-forordning nr. 83. 

Deretter slås motoren av. Det kan tas prøver av eksosutslippet under denne operasjonen, men resultatene skal ikke 

brukes til typegodkjenning med hensyn til eksosutslipp. 

5.3.6.2. Innen to minutter etter fullført type I-prøvekjøring som beskrevet i nr. 5.3.6.1 gjennomgår kjøretøyet en ny 

kondisjoneringssyklus som består av to del 1-prøvingssykluser (varmstart) av type I. Deretter slås motoren av 

igjen. Det er ikke nødvendig å ta prøver av eksosutslippet under denne operasjonen. 

5.3.7. Fordamping 

Etter dynamometerprøvingen foretas en fordampingsutslippsprøving i samsvar med nr. 5.5 i vedlegg 7 til UN-

ECE-reglement nr. 83. Fordampingsutslipp etter drift beregnes i samsvar med nr. 6 i vedlegg 7 til UN/ECE-

reglement nr. 83, og registreres som MHS. 

5.3.8. Fordamping 

Etter fordampingsutslippsprøvingen foretas fordamping i samsvar med nr. 5.6 i vedlegg 7 til UN/ECE-reglement 

nr. 83. 

5.3.9. Døgnprøving 

5.3.9.1. Etter fordampingen foretas en første måling av døgnfordampingsutslipp over 24 timer i samsvar med nr. 5.7 i 

vedlegg 7 til UN/ECE-reglement nr. 83. Utslippene beregnes i samsvar med nr. 6 i vedlegg 7 til UN/ECE-

reglement nr. 83. Den oppnådde verdien registreres som MD1. 

5.3.9.2. Etter første 24 timers døgnprøving foretas en andre måling av døgnfordampingsutslipp over 24 timer i samsvar 

med nr. 5.7 i vedlegg 7 til UN/ECE-reglement nr. 83. Utslippene beregnes i samsvar med nr. 6 i vedlegg 7 til 

UN/ECE-reglement nr. 83. Den oppnådde verdien registreres som MD2. 
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5.3.10. Beregning 

Resultatet av MHS + MD1 + MD2+ 2PF skal ligge under grenseverdien angitt i tabell 3 i vedlegg 1 til forordning 

(EF) nr. 715/2007. 

5.3.11 Produsenten skal gi typegodkjenningsmyndighetene en prøvingsrapport som inneholder minst følgende elementer: 

a) Beskrivelse av fordampingsperiodene, herunder tid og middeltemperaturer. 

b) Beskrivelse av aldret beholder som er brukt, og henvisning til nøyaktig aldringsrapport. 

c) Middeltemperatur under fordampingsutslippsprøving. 

d) Måling under fordampingsutslippsprøving, HSL. 

e) Måling i første døgn, DL1. dag 

f) Måling i andre døgn, DL2. dag 

g) Endelig resultat av fordampingsutslippsprøving, beregnet som «MHS + MD1 + MD2+ 2PF».» 

 __________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2017/1347 

av 13. juli 2017 

om retting av europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF, kommisjonsforordning (EU) nr. 582/2011 

og kommisjonsforordning (EU) nr. 2017/1151 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 715/2007 om typegodkjenning av motorvogner med hensyn til utslipp fra lette person- og 

nyttekjøretøyer (Euro 5 og Euro 6) og om tilgang til opplysninger om reparasjon og vedlikehold av 

kjøretøyer, om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF, kommisjonsforordning  

(EF) nr. 692/2008 og kommisjonsforordning (EU) nr. 1230/2012 og om oppheving av 

kommisjonsforordning (EF) nr. 692/2008(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 715/2007 av 20. juni 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), særlig artikkel 8 og artikkel 14 nr. 3, 

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 (rammedirek-

tiv)(2), særlig artikkel 39 nr. 2, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 595/2009 av 18. juni 2009 om typegodkjenning av 

motorvogner og motorer med hensyn til utslipp fra tunge kjøretøyer (Euro VI), om tilgang til opplysninger om reparasjon og 

vedlikehold av kjøretøyer, om endring av forordning (EF) nr. 715/2007 og direktiv 2007/46/EF, og om oppheving av direktiv 

80/1269/EØF, 2005/55/EF og 2005/78/EF(3), særlig artikkel 5 nr. 4, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Direktiv 2007/46/EF fastsetter rammen for typegodkjenning av motorvogner og deres tilhengere, og av systemer, 

komponenter og separate tekniske enheter til slike motorvogner. Flere elementer i denne rammen, særlig i forbindelse 

med produsentens opplysningsdokument, prøvingsrapportene, samsvarssertifikatet og typegodkjenningsforholdene, må 

tilpasses for å ta hensyn til den nye kommisjonsforordningen (EU) 2017/1151(4). 

2) I forordning (EF) nr. 715/2007 og (EF) nr. 595/2009 kreves det at henholdsvis nye lette og tunge kjøretøyer overholder 

visse utslippsgrenseverdier, og det fastsettes tilleggskrav om tilgang til opplysninger om reparasjon og vedlikehold av 

kjøretøyer.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 192 av 24.7.2017, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 43/2018 av 23. mars 2018 

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

unions tidende nr. 6 av 30.1.2020, s. 14. 

(1) EUT L 171 av 29.6.2007, s. 1. 

(2) EUT L 263 av 9.10.2007, s. 1. 

(3) EUT L 188 av 18.7.2009, s. 1. 

(4) Kommisjonsforordning (EU) nr. 2017/1151 av 1. juni 2017 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 715/2007 om 

typegodkjenning av motorvogner med hensyn til utslipp fra lette person- og nyttekjøretøyer (Euro 5 og Euro 6) og om tilgang til opplysninger 

om reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer, om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF, kommisjonsforordning (EF) 

nr. 692/2008 og kommisjonsforordning (EU) nr. 1230/2012 og om oppheving av kommisjonsforordning (EF) nr. 692/2008 (EUT L 175 av 

7.7.2017, s. 1). 
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3) Når det gjelder tunge kjøretøyer, ble visse spesifikke tekniske bestemmelser som er nødvendige for å gjennomføre 

forordning (EF) nr. 595/2009, vedtatt ved kommisjonsforordning (EU) nr. 582/2011(1). Flere tekniske feil i vedlegg I og 

II til forordning (EU) nr. 582/2011 må korrigeres for å sikre at forordningen anvendes korrekt. 

4) Når det gjelder lette kjøretøyer, ble visse spesifikke tekniske bestemmelser som er nødvendige for å gjennomføre 

forordning (EF) nr. 715/2007, vedtatt ved kommisjonsforordning (EF) nr. 692/2008(2) og (EU) 2017/1151. Gjennom en 

endring av forordning (EF) nr. 692/2008 innførte kommisjonsforordning (EU) 2017/1221(3) en ny prosedyre for fordam-

pingsutslipp. Forordning (EU) 2017/1151 brakte framgangsmåten for typegodkjenning i samsvar med den globalt 

harmoniserte prøvingsprosedyren for lette kjøretøyer (WLTP – Worldwide Harmonised Light-Duty Vehicles Test 

Procedure) som fastsatt i globalt teknisk reglement (GTR – Global Technical Regulation) nr. 15 fra De forente nasjoners 

økonomiske kommisjon for Europa (UN-ECE – United Nations Economic Commission for Europe). 

5) Når det gjelder den nye prøvingsprosedyren for fordampingsutslipp, bør datoen for anvendelse av endringene som ble 

innført ved forordning (EU) 2017/1221, presiseres. Den nye prøvingsprosedyren bør bli obligatorisk i Unionen for alle 

nye typegodkjenninger og førstegangsregistreringer av kjøretøyer fra og med 1. september 2019. 

6) Når det gjelder den nye WLTP-prosedyren, må flere tekniske feil i artikkel 2 og 15 og i vedlegg I, IIIA, V, VII, VIII, 

XII og XXI til forordning (EU) nr. 2017/1151 rettes for å sikre at forordningen anvendes korrekt. 

7) I tillegg bør bestemmelsene om kjøremotstandsmatrisefamilien i WLTP-prøvingsprosedyren presiseres. 

8) Rettelsene fastsatt i denne forordning er uløselig knyttet til hverandre, ettersom de bare i sin helhet sikrer en korrekt 

anvendelse av de respektive typegodkjenningstiltakene. 

9) Direktiv 2007/46/EF, forordning (EU) nr. 715/2007, forordning (EU) nr. 582/2011, forordning (EU) 2017/1221 og 

forordning (EU) 2017/1151 bør derfor endres. 

10) Med tanke på behovet for å sikre at forordning (EU) 2017/1221 og (EU) 2017/1151 anvendes korrekt, bør denne 

forordning tre i kraft så snart som mulig. 

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

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Retting av direktiv 2007/46/EF 

Vedlegg I, VIII, IX og XI til direktiv 2007/46/EF rettes i samsvar med vedlegg I til denne forordning. 

Artikkel 2 

Retting av forordning (EU) nr. 582/2011 

Vedlegg I, II og X til forordning (EU) nr. 582/2011 rettes i samsvar med vedlegg II til denne forordning.  

  

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

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

europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF (EUT L 167 av 25.6.2011, s. 1). 

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 692/2008 av 18. juli 2008 om gjennomføring og endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 715/2007 om typegodkjenning av motorvogner med hensyn til utslipp fra lette person- og nyttekjøretøyer (Euro 5 og Euro 6), og om 

tilgang til opplysninger om reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer (EUT L 199 av 28.7.2008, s. 1). 

(3) Kommisjonsforordning (EU) 2017/1221 av 22. juni 2017 om endring av forordning (EF) nr. 692/2008 med hensyn til metoden for 

bestemmelse av fordampingsutslipp (type 4-prøving) (EUT L 174 av 7.7.2017, s. 3). 
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Artikkel 3 

Retting av forordning (EU) 2017/1221 

I artikkel 2 i forordning (EU) 2017/1221 skal nytt ledd lyde: 

«Den får anvendelse fra 1. september 2019.» 

Artikkel 4 

Retting av forordning (EU) 2017/1151 

I forordning (EU) 2017/1151 gjøres følgende rettelser: 

1) I artikkel 2 gjøres følgende endringer: 

a) Nr. 3 skal lyde: 

«3) «kilometerteller» et instrument som viser føreren den samlede strekningen som kjøretøyet har kjørt etter at det ble 

produsert,» 

b) Nr. 33 utgår. 

c) Nr. 47 og 48 skal lyde: 

 «47) «ettlagstank» en drivstofftank som er bygd med ett enkelt lag av materialer, unntatt metalltanker, men inklusive 

fluorholdige/sulfonerte materialer, 

 48) «flerlagstank» en drivstofftank som er bygd med minst to forskjellige lag av materialer, der det ene er et 

barrieremateriale mot hydrokarboner,» 

d) Nytt nr. 49 skal lyde: 

«49) «treghetskategori» en kategori av kjøretøyets prøvingsmasser som tilsvarer en ekvivalent svingmasse som 

fastsatt i tabell A4a/3 i vedlegg 4a til UN-ECE-reglement nr. 83 når prøvingsmassen er satt likt med referanse-

massen.» 

2) I artikkel 15 gjøres følgende endringer: 

a) Nr. 2 og 3 skal lyde: 

«2. Med virkning fra 1. september 2017 for kjøretøyer i gruppe M1 og M2 og i gruppe N1 klasse I, og fra 

1. september 2018 for kjøretøyer i gruppe N1 klasse II og III og i gruppe N2, skal nasjonale myndigheter med begrunnelse 

i utslipp eller drivstofforbruk nekte å gi EF-typegodkjenning eller nasjonal typegodkjenning til nye kjøretøytyper som ikke 

oppfyller kravene i denne forordning. 

For nye typegodkjenninger som det søkes om før 1. september 2019, kan prøvingsprosedyren for fordampingsutslipp 

fastsatt i vedlegg 7 til UN-ECE-reglement nr. 83 på anmodning fra produsenten brukes i stedet for prosedyren fastsatt i 

vedlegg VI til denne forordning for å bestemme kjøretøyets fordampingsutslipp. 

3. Med virkning fra 1. september 2018 for kjøretøyer i gruppe M1 og M2 og i gruppe N1 klasse I, og fra 

1. september 2019 for kjøretøyer i gruppe N1 klasse II og III og i gruppe N2, skal nasjonale myndigheter med begrunnelse 

i utslipp eller drivstofforbruk, for nye kjøretøyer som ikke oppfyller kravene i denne forordning, anse at samsvarssertifi-

kater ikke lenger er gyldige i henhold til artikkel 26 i direktiv 2007/46/EF, og skal forby registrering, salg og ibruktaking 

av slike kjøretøyer. 

For nye kjøretøyer som er registrert før 1. september 2019, kan prøvingsprosedyren for fordampingsutslipp fastsatt i 

vedlegg 7 til UN-ECE-reglement nr. 83 på anmodning fra produsenten brukes i stedet for prosedyren fastsatt i vedlegg 

VI til denne forordning for å bestemme kjøretøyets fordampingsutslipp.» 
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b) Nr. 5 bokstav a) skal lyde: 

«a) skal type 1/I-prøvinger som er utført i samsvar med vedlegg III til forordning (EF) nr. 692/2008 inntil tre år etter 

datoene angitt i artikkel 10 nr. 4 i forordning (EF) nr. 715/2007, anerkjennes av godkjenningsmyndigheten med 

det formål å framstille forringede eller defekte komponenter for simulering av feil for å vurdere om kravene i 

vedlegg XI til denne forordning er oppfylt,» 

c) I nr. 5 skal ny bokstav c) lyde: 

«c) skal demonstrasjoner av holdbarhet der den første type 1/I-prøvingen er utført og gjennomført i samsvar med 

vedlegg VII til forordning (EF) nr. 692/2008 inntil tre år etter datoene angitt i artikkel 10 nr. 4 i forordning (EF) 

nr. 715/2007, anerkjennes av godkjenningsmyndighetene som likeverdige med hensyn til oppfyllelse av kravene i 

vedlegg VII til denne forordning.» 

3) Vedlegg I, IIIA, V, VI, VII, VIII, XII og XXI rettes i samsvar med vedlegg III til denne forordning. 

Artikkel 5 

Ikrafttredelse 

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 13. juli 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG I 

I direktiv 2007/46/EF gjøres følgende rettelser: 

1) I vedlegg I gjøres følgende rettelser: 

a) Nr. 3.2.12.2.1.3 skal lyde: 

«3.2.12.2.1.3. Type katalytisk virkning: … (oksidasjon, treveis, mager NOx-felle, SCR, mager NOx-katalysator eller 

annet)». 

b) Nr. 3.2.12.7.6.3 endres til 3.2.12.2.7.6.3. 

c) Nye numre skal lyde: 

«3.5.7.2.1.1.0. Øvre verdi (H) for kjøretøy (NEDC):  ............................................................................................. g/km» 

«3.5.7.2.1.2.0. Nedre verdi (L) for kjøretøy (dersom relevant) (NEDC):  .............................................................. g/km» 

«3.5.7.2.2.1.0. Øvre verdi (H) for kjøretøy (NEDC):  ............................................................................................. g/km» 

«3.5.7.2.2.2.0. Nedre verdi (L) for kjøretøy (dersom relevant) (NEDC):  .............................................................. g/km» 

«3.5.7.2.2.3.0. Mellomverdi (M) for kjøretøy (dersom relevant) (NEDC):  ........................................................... g/km» 

«3.5.7.2.3.1.0. Øvre verdi (H) for kjøretøy (NEDC):  ............................................................................................. g/km» 

«3.5.7.2.3.2.0. Nedre verdi (L) for kjøretøy (dersom relevant) (NEDC):  .............................................................. g/km» 

«3.5.7.2.3.3.0. Mellomverdi (M) for kjøretøy (dersom relevant) (NEDC):  ..........................................................  g/km» 

2) I vedlegg VIII gjøres følgende rettelser: 

a) I tabellen «Prøving av korreksjon av omgivelsestemperatur (ATCT)» i nr. 2.1.1 utgår kolonnen «Kjøremotstands-

matrisefamilie». 

b) Den tredje tabellen i nr. 3.1 med kolonnene «Identifikator for kjøremotstandsmatrisefamilie» og «Variant/versjoner» 

utgår. 

c) Kolonnen «Identifikator for kjøremotstandsmatrisefamilie» i den fjerde tabellen «Resultater» i nr. 3.1 utgår. 

d) Nederst i tabellen «Resultater» i nr. 3.1 skal ny rad lyde: 

«Frontareal (m2) (bare for kjøretøyer i kjøremotstandsmatrisefamilien)»    

e) Fotnote 23 i nr. 3.1 utgår. 

f) Siste periode i nr. 3.1 under tabellen «Resultater» skal lyde: 

«Gjenta for hver enkelt interpolasjonsfamilie.» 

g) Den tredje tabellen i nr. 3.2 med kolonnene «Identifikator for kjøremotstandsmatrisefamilie» og «Variant/versjoner» 

utgår. 

h) Kolonnen «Identifikator for kjøremotstandsmatrisefamilie» i den fjerde tabellen «Resultater» i nr. 3.2 utgår. 

i) Siste rad i tabellen «Resultater» i nr. 3.2 skal lyde: 

«Frontareal (m2) (bare for kjøretøyer i kjøremotstandsmatrisefamilien)»    

j) Den tredje tabellen i nr. 3.3 med kolonnene «Identifikator for familie for kjøremotstandsmatrise» og «Variant/ 

versjoner» utgår. 

k) Kolonnen «Identifikator for matrisefamilie» i den fjerde tabellen «Resultater» i nr. 3.3 utgår.  
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l) Siste rad i tabellen «Resultater» i nr. 3.3 skal lyde: 

«Frontareal (m2) (bare for kjøretøyer i kjøremotstandsmatrisefamilien)»    

m) Nr. 3.5 skal lyde: 

«3.5. Rapport(er) fra korrelasjonsverktøyet i samsvar med gjennomføringsforordning (EU) 2017/1151 

Gjenta for hver enkelt interpolasjonsfamilie: 

Identifikator for interpolasjonsfamilie [Fotnote: «Typegodkjenningsnummer + interpolasjonsfamiliens 

løpenummer»]: … 

VH-rapport: … 

VL-rapport (dersom relevant): … 

3.5.1. Avviksfaktor (dersom relevant) 

Gjenta for hver enkelt interpolasjonsfamilie: 

Identifikator for interpolasjonsfamilie [Fotnote: «Typegodkjenningsnummer + interpolasjonsfamiliens 

løpenummer»]: … 

3.5.2. Kontrollfaktor (dersom relevant) 

Gjenta for hver enkelt interpolasjonsfamilie: 

Identifikator for interpolasjonsfamilie [Fotnote: «Typegodkjenningsnummer + interpolasjonsfamiliens 

løpenummer»]: …» 

3) I vedlegg IX gjøres følgende rettelser: 

a) I del II, Delvis oppbygde kjøretøyer, side 2, «kjøretøygruppe M1», «kjøretøygruppe N1», «kjøretøygruppe M2» og 

«kjøretøygruppe N2», skal nr. 49 lyde: 

«49. CO2-utslipp / drivstofforbruk / forbruk av elektrisk energi(m)(r): 

1. Alle drivaggregater unntatt kjøretøyer med bare elektrisk drift (dersom relevant) 

NEDC-verdier CO2-utslipp Drivstofforbruk 

Bykjøring(1): … g/km … l/100 km eller m3/100 km eller kg/100 km(1) 

Landeveiskjøring(1): … g/km … l/100 km eller m3/100 km eller kg/100 km(1) 

Blandet kjøring(1): … g/km … l/100 km eller m3/100 km eller kg/100 km(1) 

Vektet(1), blandet kjøring … g/km … l/100 km eller m3/100 km eller kg/100 km 

Avviksfaktor (dersom relevant)  

Kontrollfaktor (dersom relevant) 1 eller 0 

2. Kjøretøyer med bare elektrisk drift og elektriske OVC-hybridkjøretøyer (dersom relevant) 

Forbruk av elektrisk energi (vektet, blandet kjøring(1))  … Wh/km 

Elektrisk rekkevidde  … km 
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3. Kjøretøy utstyrt med miljøinnovasjon(er): ja/nei(1) 

3.1. Generell kode for miljøinnovasjon(er)(p1): … 

3.2. Samlet reduksjon av CO2-utslipp som skyldes miljøinnovasjon(er)(p2) (gjenta for hvert referansedrivstoff 

som er testet): 

3.2.1. NEDC-reduksjon: …g/km (dersom relevant) 

3.2.2. WLTP-reduksjon: …g/km (dersom relevant) 

4. Alle drivaggregater unntatt kjøretøyer med bare elektrisk drift, i henhold til forordning (EU) 2017/1151 

(dersom relevant) 

WLTP-verdier CO2-utslipp Drivstofforbruk 

Lave(1): … g/km … l/100 km eller m3/100 km eller kg/100 km(1) 

Mellomhøye(1): … g/km … l/100 km eller m3/100 km eller kg/100 km(1) 

Høye(1): … g/km … l/100 km eller m3/100 km eller kg/100 km(1) 

Ekstra høye(1): … g/km … l/100 km eller m3/100 km eller kg/100 km(1) 

Blandet kjøring: … g/km … l/100 km eller m3/100 km eller kg/100 km(1) 

Vektet, blandet kjøring(1) … g/km … l/100 km eller m3/100 km eller kg/100 km(1) 

5. Kjøretøyer med bare elektrisk drift og elektriske OVC-hybridkjøretøyer, i henhold til forordning (EU) 

2017/1151 (dersom relevant) 

5.1. Kjøretøyer med bare elektrisk drift 

Forbruk av elektrisk energi  … Wh/km 

Elektrisk rekkevidde  … km 

Elektrisk rekkevidde bykjøring  … km 

5.2. Elektriske OVC-hybridkjøretøyer 

Forbruk av elektrisk energi (ECAC,weighted)  … Wh/km 

Elektrisk rekkevidde (EAER)  … km 

Elektrisk rekkevidde bykjøring (EAER bykjøring)  … km» 

b) I del I, Ferdigoppbygde og etappevis ferdigoppbygde kjøretøyer, side 2, «kjøretøygruppe M3» og «kjøretøygruppe 

N3», og i del II, Delvis oppbygde kjøretøyer, side 2, «kjøretøygruppe M3» og «kjøretøygruppe N3», utgår nr. 47.1. 

c) I del I, Ferdigoppbygde og etappevis ferdigoppbygde kjøretøyer, side 2, «kjøretøygruppe M2» og «kjøretøygruppe 

N2», og i del II, Delvis oppbygde kjøretøyer, side 2, «kjøretøygruppe M2» og «kjøretøygruppe N2», tilføyes en 

henvisning til forklarende merknad «(r)» i nr. 47.1. 

 _____  
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VEDLEGG II 

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

1) I vedlegg I skal tillegg 9 lyde: 

«Tillegg 9 

Nummereringssystem for EF-typegodkjenningsdokumenter 

Del 3 i EF-typegodkjenningsnummeret som er utstedt i samsvar med artikkel 6 nr. 1, artikkel 8 nr. 1 og artikkel 10 nr. 1, skal bestå av nummeret på gjennomføringsrettsakten eller den siste 

endringsrettsakten som får anvendelse på EF-typegodkjenningen. Dette nummeret skal følges av en bokstav som angir kravene til OBD- og SCR-systemene i samsvar med tabell 1. 

Tabell 1 

Bokstav 
OBD-grenseverdier for 

NOx(1) 

OBD-grenseverdier for 

PM(2) 

OBD-grenseverdier for 

CO(6) 

Ytelsesfaktor 

under drift(13) 

Reagens-

kvalitet 

Ytterligere 

OBD-over-

våkings-

enheter(12) 

Krav til 

effekt-

grense(14) 

Gjennom-

føringsdatoer: 

nye typer 

Gjennom-

føringsdatoer: 

alle kjøretøyer 

Siste registre-

ringsdato 

A(9)(10) 

B(10) 

Raden «innfa-

singsperiode» i tabell 1 

eller 2 

Ytelsesovervåking(3) Ikke relevant Innfasing(7) Innfasing(4) Ikke 

relevant 

20 % 31.12.2012 31.12.2013 31.8.2015(9) 

30.12.2016(10) 

B(11) Raden «innfa-

singsperiode» i tabell 1 

og 2 

Ikke relevant Raden «innfa-

singsperiode» i tabell 2 

Ikke 

relevant 

Innfasing(4) Ikke 

relevant 

20 % 1.9.2014 1.9.2015 30.12.2016 

C Raden «generelle krav» 

i tabell 1 eller 2 

Raden «generelle 

krav» i tabell 1 

Raden «generelle 

krav» i tabell 2 

Generelt(8) Generelt(5) Ja 20 % 31.12.2015 31.12.2016 31.8.2019 

D Raden «generelle krav» 

i tabell 1 eller 2 

Raden «generelle 

krav» i tabell 1 

Raden «generelle 

krav» i tabell 2 

Generelt(8) Generelt(5) Ja 10 % 1.9.2018 1.9.2019  

Forklaringer: 

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

elektrisk tenning. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(14) Krav til samsvar i bruk fastsatt i tillegg 1 til vedlegg II.» 
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2) I tillegg 1 til vedlegg II skal nr. 1 lyde: 

«1. INNLEDNING 

Dette tillegget beskriver metoden for å bestemme gassutslipp fra målinger i kjøretøyer på vei ved hjelp av bærbare 

systemer for utslippsmåling (Portable Emissions Measurement System, heretter kalt «PEMS»). Utslippene av 

forurensende stoffer som skal måles i motorens eksos, omfatter følgende bestanddeler: karbonmonoksid, samlet 

mengde hydrokarboner og nitrogenoksider for motorer med kompresjonstenning og karbonmonoksid, ikke-metan-

holdige hydrokarboner, metan og nitrogenoksider for motorer med elektrisk tenning. I tillegg skal karbondioksid måles 

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

For motorer som bruker naturgass, kan produsenten, den tekniske instansen eller godkjenningsmyndigheten velge å 

måle bare samlet utslipp av hydrokarboner i stedet for å måle utslipp av metan og ikke-metanholdige hydrokarboner. I 

slike tilfeller er grenseverdien for samlet utslipp av hydrokarboner den samme som angitt i vedlegg I til forordning 

(EF) nr. 595/2009 for metanutslipp. Ved beregning av samsvarsfaktorene i samsvar med nr. 4.2.3 og 4.3.2 i dette 

tillegget skal gjeldende grenseverdi være bare grenseverdien for metanutslipp. 

For motorer som bruker andre gasser enn naturgass, kan produsenten, den tekniske instansen eller godkjennings-

myndigheten velge å måle samlet utslipp av hydrokarboner i stedet for å måle utslipp av ikke-metanholdige 

hydrokarboner. I slike tilfeller er grenseverdien for samlet utslipp av hydrokarboner den samme som angitt i vedlegg I 

til forordning (EF) nr. 595/2009 for utslipp av ikke-metanholdige hydrokarboner. Ved beregning av samsvarsfaktorene 

i samsvar med nr. 4.2.3 og 4.3.2 i dette tillegget skal gjeldende grenseverdi være grenseverdien for ikke-metanholdige 

utslipp.» 

3) I vedlegg X skal nr. 2.4.1.3 lyde: 

«2.4.1.3. OBD-standarden Euro 6-2 i tabell 1 i tillegg 6 til vedlegg I til forordning (EF) nr. 692/2008 skal anses som 

likeverdig med bokstav C og D i tabell 1 i tillegg 9 til vedlegg I til denne forordning.» 

 _____  
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VEDLEGG III 

I forordning (EU) 2017/1151 gjøres følgende rettelser: 

1) I vedlegg I gjøres følgende rettelser: 

a) I nr. 2.4 skal figur I.2.4 lyde: 

«Figur I.2.4 

Anvendelse av prøvingskrav på typegodkjenning og utvidelser 

Kjøretøygruppe Kjøretøyer med motor med elektrisk tenning, herunder hybridkjøretøyer(1) 

Kjøretøyer med 

motor med 

kompresjons-

tenning, herunder 

hybridkjøretøyer 

Kjøretøyer 

med bare 

elektrisk 

drift 

Kjøretøyer 

med 

hydrogen-

brenselcelle 

 Én type drivstoff To typer drivstoff(3) 
Blandings-

drivstoff(3) 
   

Referansedrivstoff 
Bensi

n 

(E10) 

LP

G 

NG/ 

bio-

metan 

Hydrogen 

(forbrennings-

motor) 

Bensin (E10) Bensin (E10) Bensin (E10) Bensin (E10) 

Diesel 

(B7)(5) 
— 

Hydrogen 

(brensel-

celle) LPG NG/biometan 

Hydrogen 

(forbrennings-

motor)(4) 

Etanol 

(E85) 

Forurensende 

gasser 

(Type 1-prøving) 

Ja Ja Ja Ja(4) 

Ja 

(begge 

drivstoffer) 

Ja 

(begge 

drivstoffer) 

Ja 

(begge 

drivstoffer) 

Ja 

(begge 

drivstoffer) 

Ja — — 

PM 

(Type 1-prøving) Ja(2) — — — 
Ja(2) 

(bare bensin) 

Ja(2) 

(bare bensin) 

Ja(2) 

(bare bensin) 

Ja(2) 

(begge 

drivstoffer) 

Ja — — 

PN 

Ja(2) — — — 
Ja(2) 

(bare bensin) 

Ja(2) 

(bare bensin) 

Ja(2) 

(bare bensin) 

Ja(2) 

(begge 

drivstoffer) 

Ja — — 

Forurensende 

gasser, RDE (type 

1A-prøving) 

Ja Ja Ja Ja(4) 

Ja 

(begge 

drivstoffer) 

Ja 

(begge 

drivstoffer) 

Ja 

(begge 

drivstoffer) 

Ja 

(begge 

drivstoffer) 

Ja — — 

PN, RDE (type 1A-

prøving) Ja(2) — — — 

Ja 

(begge 

drivstoffer)(2) 

Ja 

(begge 

drivstoffer)(2) 

Ja 

(begge 

drivstoffer)(2) 

Ja 

(begge 

drivstoffer)(2) 

Ja — — 

Utslipp ved 

tomgang 

(Type 2-prøving) 

Ja Ja Ja — 

Ja 

(begge 

drivstoffer) 

Ja 

(begge 

drivstoffer) 

Ja 

(bare bensin) 

Ja 

(begge 

drivstoffer) 

— — — 
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Kjøretøygruppe Kjøretøyer med motor med elektrisk tenning, herunder hybridkjøretøyer(1) 

Kjøretøyer med 

motor med 

kompresjons-

tenning, herunder 

hybridkjøretøyer 

Kjøretøyer 

med bare 

elektrisk 

drift 

Kjøretøyer 

med 

hydrogen-

brenselcelle 

 Én type drivstoff To typer drivstoff(3) 
Blandings-

drivstoff(3) 
   

Utslipp av 

veivhusgasser 

(Type 3-prøving) 

Ja Ja Ja — 
Ja 

(bare bensin) 

Ja 

(bare bensin) 

Ja 

(bare bensin) 

Ja 

(bare bensin) 
— — — 

Fordampingsutslipp 

(Type 4-prøving) 
Ja — — — 

Ja 

(bare bensin) 

Ja 

(bare bensin) 

Ja 

(bare bensin) 

Ja 

(bare bensin) 
— — — 

Holdbarhet 

(Type 5-prøving) 
Ja Ja Ja Ja 

Ja 

(bare bensin) 

Ja 

(bare bensin) 

Ja 

(bare bensin) 

Ja 

(bare bensin) 
Ja — — 

Utslipp ved lave 

temperaturer 

(Type 6-prøving) 

Ja — — — 
Ja 

(bare bensin) 

Ja 

(bare bensin) 

Ja 

(bare bensin) 

Ja 

(begge 

drivstoffer) 

— — — 

Samsvar i bruk 

Ja Ja Ja Ja 

Ja 

(begge 

drivstoffer) 

Ja 

(begge 

drivstoffer) 

Ja 

(begge 

drivstoffer) 

Ja 

(begge 

drivstoffer) 

Ja — — 

Egendiagnose-

system 
Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja — — 

CO2-utslipp, driv-

stofforbruk, forbruk 

av elektrisk energi 

og elektrisk 

rekkevidde 

Ja Ja Ja Ja 

Ja 

(begge 

drivstoffer) 

Ja 

(begge 

drivstoffer) 

Ja 

(begge 

drivstoffer) 

Ja 

(begge 

drivstoffer) 

Ja Ja Ja 

Røyktetthet — — — — — — — — Ja — — 

Motoreffekt Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

(1) Spesifikke prøvingsmetoder for kjøretøyer som bruker hydrogen, og kjøretøyer som bruker blandingsdrivstoff av biodiesel, vil bli definert senere. 

(2) Grenseverdier for partikkelmasse og partikkelantall og tilhørende målemetoder får anvendelse bare på kjøretøyer med motorer med direkte innsprøyting. 

(3) Når et kjøretøy som bruker to typer drivstoff, kombineres med et kjøretøy som bruker blandingsdrivstoff, får begge prøvingskrav anvendelse. 

(4) Bare NOx-utslipp skal bestemmes når kjøretøyet bruker hydrogen. 

(5) Ytterligere krav til biodiesel vil bli definert senere.» 
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b) I tillegg 3 gjøres følgende rettelser: 

i) Nye numre skal lyde: 

«3.5.7.2.1.1.0. Øvre verdi (H) for kjøretøy (NEDC): … .................................................................................  g/km» 

«3.5.7.2.1.2.0. Nedre verdi (L) for kjøretøy (dersom relevant) (NEDC): … ...................................................  g/km» 

«3.5.7.2.2.1.0. Øvre verdi (H) for kjøretøy (NEDC):  .....................................................................................  g/km» 

«3.5.7.2.2.2.0. Nedre verdi (L) for kjøretøy (dersom relevant) (NEDC): … ...................................................  g/km» 

«3.5.7.2.2.3.0. Mellomverdi (M) for kjøretøy (dersom relevant) (NEDC): … ................................................  g/km» 

«3.5.7.2.3.1.0. Øvre verdi (H) for kjøretøy (NEDC): … .................................................................................  g/km» 

«3.5.7.2.3.2.0. Nedre verdi (L) for kjøretøy (dersom relevant) (NEDC): … ...................................................  g/km» 

«3.5.7.2.3.3.0. Mellomverdi (M) for kjøretøy (dersom relevant) (NEDC): … ................................................  g/km» 

ii) I nr. 3.5.8.3 utgår de forklarende merknadene som tilsvarer bokstav (w)–(w5). 

iii) Følgende tekst settes inn etter tabellen i malen for opplysningsdokument: 

«Forklarende merknader 

(1) Stryk det som ikke passer (i enkelte tilfeller skal ingenting strykes, f.eks. dersom mer enn ett alternativ 

gjelder). 

(2) Angi toleranse. 

(3) Angi høyeste og laveste verdi for hver variant. 

(6) Kjøretøyene kan gå på både bensin og gassformig drivstoff, men dersom bensinsystemet skal brukes bare i 

nødssituasjoner eller ved start, og bensintanken ikke kan inneholde mer enn 15 liter bensin, vil slike kjøretøyer 

i prøvingen anses som kjøretøyer som kan gå bare på gassformig drivstoff. 

(7) Tilleggsutstyr som påvirker kjøretøyets dimensjoner, skal angis. 

(c) Gruppert i samsvar med definisjonene i del A i vedlegg II. 

(f) Når en modell utføres med vanlig førerhus og med førerhus med liggeplass, angis masser og dimensjoner for 

begge utførelser. 

(g) ISO-standard 612: 1978 — Road vehicles — Dimensions of motor vehicles and towed vehicles — terms and 

definitions. 

(h) Førerens masse settes til 75 kg. 

Væskesystemene (unntatt beholdere til spillvann, som må være tomme) skal fylles til 100 % av produsentens 

angitte volum. 

Opplysningene nevnt i nr. 2.6 bokstav b) og 2.6.1 bokstav b) trenger ikke å oppgis for kjøretøygruppe N2, N3, 

M2, M3, O3 og O4. 

(i) For tilhengere eller semitrailere og for kjøretøyer tilkoplet tilhenger eller semitrailer, som påfører koplingen 

eller svingskiven en betydelig vertikal belastning, skal denne belastningen, dividert med standard 

tyngdeakselerasjon, inngå i største teknisk tillatte totalmasse. 

(k) For kjøretøyer som kan gå på enten bensin, diesel osv., eller også i kombinasjon med et annet drivstoff, skal 

punktene gjentas. 

For ikke-konvensjonelle motorer og systemer skal produsenten oppgi opplysninger tilsvarende dem som er 

nevnt her. 

(l) Verdien avrundes til nærmeste tidels millimeter. 
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(m) Verdien beregnes med π = 3,1416 og avrundes til nærmeste cm3. 

(n) Fastsatt i samsvar med kravene i forordning (EF) nr. 715/2007 eller forordning (EF) nr. 595/2009 alt etter hva 

som er relevant. 

(o) Fastsatt i samsvar med kravene i rådsdirektiv 80/1268/EØF (EFT L 375 av 31.12.1980, s. 36). 

(p) De nødvendige opplysningene skal gis for alle varianter som eventuelt foreslås. 

(q) For tilhengere: høyeste hastighet tillatt av produsenten. 

(w) Miljøinnovasjoner. 

(w1) Utvid tabellen om nødvendig med en ekstra rad for hver miljøinnovasjon. 

(w2) Nummer på kommisjonsbeslutningen som godkjenner miljøinnovasjonen. 

(w3) Tildelt i kommisjonsbeslutningen som godkjenner miljøinnovasjonen. 

(w4) Dersom det med samtykke fra typegodkjenningsmyndigheten benyttes en modellberegningsmetode i stedet 

for en type 1-prøvingssyklus, skal denne verdien være den som gis ved modellberegningsmetoden. 

(w5) Samlet reduksjon av CO2-utslipp for hver enkelt miljøinnovasjon.» 

iv) I tillegget til opplysningsdokumentet skal tabellen lyde: 

«VL (dersom den finnes) VH 
Representativ verdi V (bare for 

kjøremotstandsmatrisefamilie) 

2.2. Kjøretøyets karosseritype (vari-

ant/versjon) 

2.2. Kjøretøyets karosseritype 

(variant/versjon) 

2.2. Kjøretøyets karosseritype 

(variant/versjon) 

2.3. Anvendt kjøremotstandsmetode 

(måling eller beregning etter 

kjøremotstandsfamilie) 

2.3. Anvendt 

kjøremotstandsmetode 

(måling eller beregning etter 

kjøremotstandsfamilie) 

2.3. Anvendt kjøremotstandsmetode 

(måling eller beregning etter 

kjøremotstandsmatrisefamilie) 

2.4. Kjøremotstandsinformasjon fra 

prøvingen 

2.4. Kjøremotstandsinformasjon 

fra prøvingen 

2.4. Kjøremotstandsinformasjon fra 

prøvingen 

2.4.1. Dekkenes merke og type: 2.4.1. Dekkenes merke og type: 2.4.1. Dekkenes merke og type: 

2.4.2. Dekkdimensjoner 

(foran/bak): 

2.4.2. Dekkdimensjoner 

(foran/bak): 

2.4.2. Dekkdimensjoner 

(foran/bak): 

2.4.4. Dekktrykk (foran/bak) (kPa): 2.4.4. Dekktrykk (foran/bak) 

(kPa): 

2.4.4. Dekktrykk (foran/bak) (kPa): 

2.4.5. Dekkenes rullemotstand 

(foran/bak) (kg/t): 

2.4.5. Dekkenes rullemotstand 

(foran/bak) (kg/t): 

2.4.5. Dekkenes rullemotstand 

(foran/bak) (kg/t) og RR-

klasse (A–G): 

2.4.6. Kjøretøyets prøvingsmasse 

(kg): 

2.4.6. Kjøretøyets prøvingsmasse 

(kg): 

2.4.6. Kjøretøyets prøvingsmasse 

(kg): 

2.4.7. Delta Cd.A i forhold til VH 

(m2) 

  

2.4.8. Kjøremotstandskoeffisient f0, 

f1, f2 

2.4.8. Kjøremotstandskoeffisient 

f0, f1, f2 

2.4.8. Kjøremotstandskoeffisient f0, 

f1, f2 

  2.4.9. Frontareal, m2 (0,0000 m2) 

  2.4.10. Beregningsverktøyets 

opplysninger for beregning 

av kjøremotstand for VH og 

VL» 
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c) I tillegg 4 gjøres følgende rettelser i «Tilføyelse til EF-typegodkjenningsdokument nr. ... »: 

i) I nr. 2.1 settes følgende tabell inn etter tabellen med overskriften «ATCT-prøving»: 

«ATCT-prøvingsresultat 
CO 

(mg/km) 

THC 

(mg/km) 

NMHC 

(mg/km) 

NOx 

(mg/km) 

THC + NOx 

(mg/km) 

PM 

(mg/km) 

PN 

(#.1011/km) 

Målt(1)(2)        

(1) Der dette er relevant. 

(2) Avrundes til to desimaler.» 

ii) I nr. 2.1 erstattes ordene «Type 4: ... g/prøving» med ordene «Type 4: ... g/prøving; prøvingsprosedyre i samsvar 

med vedlegg VI til forordning (EF) nr. 692/2008: ja/nei». 

iii) I tillegget til tilføyelsen til typegodkjenningsdokumentet skal nr. 3 lyde: 

«3. Avviks- og kontrollfaktorer (fastsatt i samsvar med nr. 3.2.8 i vedlegg I til gjennomføringsforordning (EU) 

2017/1152 og (EU) 2017/1153): 

Avviksfaktor (dersom relevant)  

Kontrollfaktor (dersom relevant) 1 eller 0» 

Hash-identifikasjonskode for rapport fra korrelasjonsverktøyet  

d) I tillegg 6 skal tabell 1 lyde: 

Tabell 1 

«Bokstav 
Utslipps-

standard 

OBD-

standard 

Kjøretøygruppe 

og -klasse 
Motor 

Gjennom-

føringsdato: 

nye typer 

Gjennom-

føringsdato: 

nye 

kjøretøyer 

Siste registre-

ringsdato 

AA Euro 6c Euro 6-1 M, N1 klasse I ET, KT   31.8.2018 

BA Euro 6b Euro 6-1 M, N1 klasse I ET, KT   31.8.2018 

AB Euro 6c Euro 6-1 N1 klasse II ET, KT   31.8.2019 

BB Euro 6b Euro 6-1 N1 klasse II ET, KT   31.8.2019 

AC Euro 6c Euro 6-1 N1 klasse III, 

N2 

ET, KT   31.8.2019 

BC Euro 6b Euro 6-1 N1 klasse III, 

N2 

ET, KT   31.8.2019 

AD Euro 6c Euro 6-2 M, N1 klasse I ET, KT  1.9.2018 31.8.2019 

AE Euro 6c-

EVAP 

Euro 6-2 N1 klasse II ET, KT  1.9.2019 31.8.2020 

AF Euro 6c-

EVAP 

Euro 6-2 N1 klasse III, 

N2 

ET, KT  1.9.2019 31.8.2020 

AG Euro 6d-

TEMP 

Euro 6-2 M, N1 klasse I ET, KT 1.9.2017(*)  31.8.2019 
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«Bokstav 
Utslipps-

standard 

OBD-

standard 

Kjøretøygruppe 

og -klasse 
Motor 

Gjennom-

føringsdato: 

nye typer 

Gjennom-

føringsdato: 

nye 

kjøretøyer 

Siste registre-

ringsdato 

BG Euro 6d-

TEMP-

EVAP 

Euro 6-2 M, N1 klasse I ET, KT 1.9.2019 1.9.2019 31.12.2020 

AH Euro 6d-

TEMP 

Euro 6-2 N1 klasse II ET, KT 1.9.2018(*)  31.8.2019 

BH Euro 6d-

TEMP-

EVAP 

Euro 6-2 N1 klasse II ET, KT 1.9.2019 1.9.2020 31.12.2021 

AI Euro 6d-

TEMP 

Euro 6-2 N1 klasse III, 

N2 

ET, KT 1.9.2018(*)  31.8.2019 

BI Euro 6d-

TEMP-

EVAP 

Euro 6-2 N1 klasse III, 

N2 

ET, KT 1.9.2019 1.9.2020 31.12.2021 

AJ Euro 6d Euro 6-2 M, N1 klasse I ET, KT 1.1.2020 1.1.2021  

AK Euro 6d Euro 6-2 N1 klasse II ET, KT 1.1.2021 1.1.2022  

AL Euro 6d Euro 6-2 N1 klasse III, 

N2 

ET, KT 1.1.2021 1.1.2022  

AX Ikke 

relevant 

Ikke 

relevant 

Alle 

kjøretøyer 

Batteri, helt 

elektrisk 

   

AY Ikke 

relevant 

Ikke 

relevant 

Alle 

kjøretøyer 

Brenselcelle    

AZ Ikke 

relevant 

Ikke 

relevant 

Alle 

kjøretøyer 

som benytter 

sertifikater i 

samsvar med 

nr. 2.1.1 i 

vedlegg I 

ET, KT    

(*) Denne begrensningen gjelder ikke dersom et kjøretøy ble typegodkjent i samsvar med kravene i forordning (EF) nr. 715/2007 og 

dens gjennomføringsbestemmelser før 1. september 2017 for kjøretøyer i gruppe M og N1 klasse I, eller før 1. september 2018 for 

kjøretøyer i gruppe N1 klasse II og III og gruppe N2, i samsvar med artikkel 15 nr. 4 siste ledd. 

Forklaringer: 

OBD-standard Euro 6-1 = fullstendige OBD-krav i henhold til Euro 6, men med foreløpige OBD-grenseverdier som definert i nr. 2.3.4 

i vedlegg XI og delvis mindre strenge krav til ytelsesfaktor under drift. 

OBD-standard Euro 6-2 = fullstendige OBD-krav i henhold til Euro 6, men med endelige OBD-grenseverdier som definert i nr. 2.3.3 i 

vedlegg XI. 

Utslippsstandard Euro 6b = utslippskrav i henhold til Euro 6, herunder den reviderte målemetoden for partikler, standarder for 

partikkelantall (foreløpige verdier for kjøretøy med elektrisk tenning og direkte innsprøyting). 

Utslippsstandard Euro 6c = RDE NOx-prøving bare for overvåkingsformål (uten bruk av NTE-utslippsgrenseverdier), ellers 

fullstendige Euro 6-krav til eksosutslipp (herunder PN RDE). 

Utslippsstandard Euro 6c-EVAP = RDE NOx-prøving bare for overvåkingsformål (uten bruk av NTE-utslippsgrenseverdier), ellers 

fullstendige Euro 6-krav til eksosutslipp (herunder PN RDE), revidert prøvingsprosedyre for fordampingsutslipp. 

Utslippsstandard Euro 6d-TEMP = RDE NOx-prøving opp mot midlertidige samsvarsfaktorer, ellers fullstendige Euro 6-krav til 

eksosutslipp (herunder PN RDE). 

Utslippsstandard Euro 6d-TEMP-EVAP = RDE NOx-prøving opp mot midlertidige samsvarsfaktorer, ellers fullstendige Euro 6-krav 

til eksosutslipp (herunder PN RDE), revidert prøvingsprosedyre for fordampingsutslipp. 

Utslippsstandard Euro 6d = RDE-prøving opp mot endelige samsvarsfaktorer, ellers fullstendige Euro 6-krav til eksosutslipp, revidert 

prøvingsprosedyre for fordampingsutslipp.» 
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e) I tillegg 8b gjøres følgende rettelser: 

i) I nr. 2.1.3 settes følgende tekst inn før tabellen: 

«Produsenten og typegodkjenningsmyndigheten skal bli enige om hvilken prøvingsmodell av kjøretøyet som er 

representativ. 

Kjøretøyparametrene prøvingsmasse, dekkenes rullemotstand og frontareal skal fastsettes for både et kjøretøy HM og 

et kjøretøy LM på en slik måte at kjøretøy HM har det høyeste og kjøretøy LM det laveste syklusenergibehovet i 

kjøremotstandsmatrisefamilien. Produsenten og typegodkjenningsmyndigheten skal bli enige om kjøretøyparametrene 

for kjøretøy HM og LM. 

Kjøremotstanden for kjøretøy HM og LM i kjøremotstandsmatrisefamilen skal beregnes i samsvar med nr. 5.1 i 

delvedlegg 4 til vedlegg XXI.» 

ii) I nr. 2.4.3 utgår ordene «Gjenta nr. 2.4.1 med representative kjøretøydata dersom det er relevant». 

iii) I nr. 2.6.1 skal siste rad i tabellen «KJØREMOTSTANDSMATRISE (vedlegg XXI delvedlegg 4 nr. 5)» lyde: 

«Endelige resultater  Dreiemomentmetode: 

c0r = 

c1r = 

c2r = 

og 

f0r (beregnet for kjøretøy HM) = 

f2r (beregnet for kjøretøy HM) = 

f0r (beregnet for kjøretøy LM) = 

f2r (beregnet for kjøretøy LM) = 

Metode med rulling i frigir: 

f0r (beregnet for kjøretøy HM) = 

f2r (beregnet for kjøretøy HM) = 

f0r (beregnet for kjøretøy LM) = 

f2r (beregnet for kjøretøy LM) =» 

f) I tabellen i tillegg 8c skal de fire første radene lyde: 

«Justerbare 

hjulinnstillingsparametrer 

Vedlegg XXI delvedlegg 4 

nr. 4.2.1.8.3 

:  

Koeffisientene c0, c1 og c2 : c0 = 

c1 = 

c2 = 
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Tid med rulling i frigir målt på 

rulledynamometeret 

Vedlegg XXI delvedlegg 4 nr. 4.4.4 

: 
 

Referansehastighet (km/t) Tid med rulling i frigir (s) 

130  

120  

110  

100  

90  

80  

70  

60  

50  

40  

30  

20  

 
 

Ekstra vekt kan plasseres på eller i 

kjøretøyet for å hindre dekksluring 

Vedlegg XXI delvedlegg 4 

nr. 7.1.1.1.1 

: vekt (kg) 

på/i kjøretøyet 

Tid med rulling i frigir etter gjennom-

føring av frirullingsprosedyren i 

henhold til nr. 4.3.1.3 i delvedlegg 4 til 

vedlegg XXI 

Vedlegg XXI delvedlegg 4 nr. 8.2.4.2 

: 
 

Referansehastighet (km/t) Tid med rulling i frigir (s)» 

130  

120  

110  

100  

90  

80  

70  

60  

50  

40  

30  

20  
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2) I vedlegg IIIA gjøres følgende rettelser: 

a) Nr. 3.1 skal lyde: 

«3.1. Følgende krav får anvendelse på PEMS-prøvinger nevnt i artikkel 3 nr. 11 annet ledd.» 

b) I tillegg 6 gjøres følgende rettelser: 

i) I nr. 2 skal raden som tilsvarer symbolet «aref», lyde: 

«aref … ....................................................................................................................... referanseakselerasjon for Pdrive» 

ii) I nr. 2 skal raden som tilsvarer symbolet «TM», lyde: 

«TM  ................................................................................................................................ kjøretøyets prøvingsmasse» 

iii) I nr. 2 skal raden som tilsvarer symbolet «vref», lyde: 

«vref … ............................................................................................................................ referansehastighet for Pdrive» 

iv) Nr. 3.4.1 skal lyde: 

«3.4.1. Effektklassene og de tilsvarende tidsandelene av effektklassene ved normal kjøring er definert slik at de 

normaliserte effektverdiene er representative for alle lette kjøretøyer (tabell 1–2). 

Tabell 1–2 

Normaliserte standardeffektfrekvenser for bykjøring og for et veid gjennomsnitt for en samlet 

strekning som består av 1/3 bykjøring, 1/3 landeveiskjøring og 1/3 motorveikjøring 

Effektklasse 

nr. 

Pc,norm,j [-] Bykjøring Samlet strekning 

Fra > til ≤ Tidsandel, tC,j 

1  –0,1 21,9700 % 18,5611 % 

2 –0,1 0,1 28,7900 % 21,8580 % 

3 0,1 1 44,0000 % 43,4582 % 

4 1 1,9 4,7400 % 13,2690 % 

5 1,9 2,8 0,4500 % 2,3767 % 

6 2,8 3,7 0,0450 % 0,4232 % 

7 3,7 4,6 0,0040 % 0,0511 % 

8 4,6 5,5 0,0004 % 0,0024 % 

9 5,5  0,0003 % 0,0003 % 

Pc,norm-kolonnene i tabell 1–2 skal avnormaliseres ved at de multipliseres med Pdrive, der Pdrive er 

prøvekjøretøyets faktiske hjuleffekt med innstillingene for typegodkjenning på rulledynamometeret ved 

vref og aref. 

Pc,j [kW] = Pc,norm, j * Pdrive 

𝑃𝑑𝑟𝑖𝑣𝑒 =
𝜈𝑟𝑒𝑓

3,6
× (𝑓0 + 𝑓1 × 𝜈𝑟𝑒𝑓 + 𝑓2 × 𝜈𝑟𝑒𝑓

2 + 𝑇𝑀𝑊𝐿𝑇𝑃 × 𝛼𝑟𝑒𝑓) × 0,001  
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der 

— j er effektklasseindeks i samsvar med tabell 1–2, 

— νref = 66 km/t, 

— αref = 0,44 m/s2, 

— kjøremotstandskoeffisientene f0, f1, f2 er WLTP-målverdiene for kjøremotstand for enkeltkjøretøyet 

som skal gjennomgå PEMS-prøving, som definert i nr. 2.4 i delvedlegg 4 til vedlegg XXI, 

— TMWLTP er WLTP-prøvingsmassen til enkeltkjøretøyet som skal gjennomgå PEMS-prøving, som 

definert i vedlegg XXI nr. 3.2.25.» 

v) Nr. 3.4.2 skal lyde: 

«3.4.2. Korrigering av hjuleffektklassene 

Den høyeste hjuleffektklassen som skal tas med, er den høyeste klassen i tabell 1–2 som omfatter (Prated × 

0,9). Tidsandelene for alle klasser som holdes utenfor, skal legges til den høyeste gjenværende klassen. 

Fra hver Pc,norm,j skal tilsvarende Pc,j beregnes for å kunne fastslå den øvre og nedre grensen i kW per 

hjuleffektklasse for prøvingskjøretøyet, slik det framgår av figur 1. 

Figur 1 

Skjematisk bilde for omregning av normalisert standardeffektfrekvens til en kjøretøyspesifikk 

effektfrekvens 

 

Et eksempel på denne avnormaliseringen gis nedenfor. 

Eksempel på inndata: 

Parameter Verdi 

f0 [N] 86 

f1 [N/(km/t)] 0,8 

f2 [N/(km/t)2] 0,036 

TM [kg] 1 590 
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Parameter Verdi 

Prated [kW] 120 (eksempel 1) 

Prated [kW] 75 (eksempel 2) 

Tilsvarende resultater: 

Pdrive = 66[km/t]/3,6 * (86 + 0,8[N/(km/t)] * 66[km/t] + 0,036[N/(km/t)] * (66[km/t])2 + 1 590[kg] * 

0,44[m/s2]) * 0,001 

Pdrive = 18,25 kW 

Tabell 2 

Avnormaliserte standardeffektfrekvensverdier fra tabell 1–2 (til eksempel 1) 

Effektklasse 

nr. 

Pc,j [kW] Bykjøring Samlet strekning 

Fra > til ≤ Tidsandel, tC,j [%] 

1  –1,825 21,97 % 18,5611 % 

2 –1,825 1,825 28,79 % 21,8580 % 

3 1,825 18,246 44,00 % 43,4583 % 

4 18,246 34,667 4,74 % 13,2690 % 

5 34,667 51,088 0,45 % 2,3767 % 

6 51,088 67,509 0,045 % 0,4232 % 

7 67,509 83,930 0,004 % 0,0511 % 

8 83,930 100,351 0,0004 % 0,0024 % 

9 100,351  0,00025 % 0,0003 % 

(1) Den høyeste hjuleffektklassen som skal tas med, er den som inneholder 0,9 × Prated. Her 0,9 × 120 = 108. 

Tabell 3 

Avnormaliserte standardeffektfrekvensverdier fra tabell 1–2 (til eksempel 2) 

Effektklasse 

nr. 

Pc,j [kW] Bykjøring Samlet strekning 

Fra > til ≤ Tidsandel, tC,j [%] 

1 Alle < –1,825 –1,825 21,97 % 18,5611 % 

2 –1,825 1,825 28,79 % 21,8580 % 

3 1,825 18,246 44,00 % 43,4583 % 
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Effektklasse 

nr. 

Pc,j [kW] Bykjøring Samlet strekning 

Fra > til ≤ Tidsandel, tC,j [%] 

4 18,246 34,667 4,74 % 13,2690 % 

5 34,667 51,088 0,45 % 2,3767 % 

6(1) 51,088 Alle > 51,088 0,04965 % 0,4770 % 

7 67,509 83,930 — — 

8 83,930 100,351 — — 

9 100,351 Alle > 100,375 — — 

(1) Den høyeste hjuleffektklassen som skal tas med, er den som inneholder 0,9 × Prated. Her 0,9 × 75 = 67,5.» 

3) I vedlegg V skal nr. 2.3 lyde: 

«2.3. Kjøremotstandskoeffisientene som skal brukes, skal være nedre verdi for kjøretøy (VL – Vehicle Low). Dersom VL 

ikke foreligger eller kjøretøyets samlede motstand (VH) ved 80 km/t er høyere enn den samlede motstanden for VL 

ved 80 km/t + 5 %, skal VH-kjøremotstanden brukes. VL og VH er definert i nr. 4.2.1.2 i delvedlegg 4 til vedlegg 

XXI. Alternativt kan produsenten velge å bruke kjøremotstander som er fastsatt i samsvar med bestemmelsene i 

tillegg 7 til vedlegg 4a til UN-ECE-reglement nr. 83 for et kjøretøy som inngår i interpolasjonsfamilien.» 

4) I vedlegg VI skal nr. 5.2.8 lyde: 

«5.2.8. Som unntak fra nr. 5.2.1–5.2.7 kan produsenter som bruker flerlags- eller metalltanker, velge å bruke følgende 

tildelte permeabilitetsfaktor (APF – Assigned Permeability Factor) i stedet for den fullstendige målemetoden som 

er nevnt ovenfor: 

APF for flerlags-/metalltank = 120 mg/24 h.» 

5) I vedlegg VII skal nr. 3.10 lyde: 

«3.10. Kjøremotstandskoeffisientene som skal brukes, skal være nedre verdi for kjøretøy (VL – Vehicle Low). Dersom VL 

ikke foreligger eller kjøretøyets samlede motstand (VH) ved 80 km/t er høyere enn den samlede motstanden for VL 

ved 80 km/t + 5 %, skal VH-kjøremotstanden brukes. VL og VH er definert i nr. 4.2.1.2 i delvedlegg 4 til vedlegg 

XXI.» 

6) I vedlegg VIII skal nr. 3.3 lyde: 

«3.3. Kjøremotstandskoeffisientene som skal brukes, skal være nedre verdi for kjøretøy (VL – Vehicle Low). Dersom VL 

ikke foreligger eller kjøretøyets samlede motstand (VH) ved 80 km/t er høyere enn den samlede motstanden for VL 

ved 80 km/t + 5 %, skal VH-kjøremotstanden brukes. VL og VH er definert i nr. 4.2.1.2 i delvedlegg 4 til vedlegg 

XXI. Alternativt kan produsenten velge å bruke kjøremotstander som er fastsatt i samsvar med bestemmelsene i 

tillegg 7 til vedlegg 4a til UN-ECE-reglement nr. 83 for et kjøretøy som inngår i interpolasjonsfamilien.» 

7) I vedlegg XII skal nr. 5.4 lyde: 

«5.4. For å bestemme kjøremotstand skal produsenten av basiskjøretøyet prøve et kjøretøy som er representativt for et 

etappevis ferdigoppbygd kjøretøy. Produsenten av basiskjøretøyet skal beregne kjøremotstandskoeffisientene for 

kjøretøy HM og LM i en kjøremotstandsmatrisefamilie som fastsatt i nr. 5 i delvedlegg 4 til vedlegg XXI, og skal 

bestemme CO2-utslippet og drivstofforbruket for begge kjøretøyer. Produsenten av basiskjøretøyet skal stille til 

rådighet et beregningsverktøy for å fastsette, på grunnlag av parametrene for etappevis ferdigoppbygde kjøretøyer, de 

endelige verdiene for drivstofforbruk og CO2 som fastsatt i delvedlegg 7 til vedlegg XXI.» 
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8) I vedlegg XXI gjøres følgende rettelser: 

a) Nr. 3.2.19 skal lyde: 

«3.2.19. «målkjøremotstand» kjøremotstanden som skal reproduseres på rulledynamometeret,» 

b) I delvedlegg 4 gjøres følgende endringer: 

i) I nr. 5.1.1.1 skal raden som tilsvarer symbolet «RR», lyde: 

«RR er verdien for dekkets rullemotstandsklasse for enkeltkjøretøyet i kjøremotstandsmatrisefamilien, i kg/tonn,» 

ii) I nr. 5.1.2.1 skal raden som tilsvarer symbolet «RR», lyde: 

«RR er verdien for dekkets rullemotstandsklasse for enkeltkjøretøyet i kjøremotstandsmatrisefamilien, i kg/tonn,» 

iii) I nr. 8.2 annet ledd skal siste punktum lyde: 

«Målverdiene for framdriftsmotstand er verdiene beregnet ved hjelp av metoden angitt i nr. 5.1 i dette 

delvedlegget.» 

c) I delvedlegg 6a skal nytt nr. 3.7.3 lyde: 

«3.7.3. Særlig skal eksosutslippene som måles ved en ATCT-prøving, ikke ligge over Euro 6-utslippsgrenseverdiene 

som får anvendelse på kjøretøyet som prøves, som fastsatt i tabell 2 i vedlegg I til forordning (EF) 

nr. 715/2007.» 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2017/1473 

av 14. august 2017 

om endring av forordning (EF) nr. 1235/2008 om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføring av rådsforordning 

(EF) nr. 834/2007 med hensyn til ordningene for import av økologiske produkter fra tredjestater(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til rådsforordning (EF) nr. 834/2007 av 28. juni 2007 om økologisk produksjon og merking av økologiske 

produkter og om oppheving av forordning (EØF) nr. 2092/91(1), særlig artikkel 33 nr. 3 og artikkel 38 bokstav d), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Vedlegg IV til kommisjonsforordning (EF) nr. 1235/2008(2) inneholder listen over kontrollmyndigheter og 

kontrollorganer som har kompetanse til å utføre kontroller og utstede sertifikater i tredjestater med hensyn til 

likeverdighet. 

2) IOAS, en akkrediteringsorganisasjon på området økologisk landbruk, har underrettet Kommisjonen om at den hadde be-

sluttet å midlertidig oppheve akkrediteringen av Bolicert Ltd. 

3) I henhold til artikkel 12 nr. 1 bokstav c) i forordning (EF) nr. 1235/2008 kan Kommisjonen på ethvert tidspunkt 

midlertidig oppheve et kontrollorgans oppføring på listen i vedlegg IV til nevnte forordning, enten på grunnlag av de 

mottatte opplysningene eller dersom kontrollorganet ikke har framlagt nødvendige opplysninger. 

4) Bolicert Ltd ble anmodet av Kommisjonen om å legge fram et gyldig akkrediteringsbevis og å treffe egnede 

korrigerende tiltak i rett tid i samsvar med kravene i forordning (EF) nr. 834/2007, men svarte ikke innen den fastsatte 

fristen. Posten for Bolicert Ltd i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 1235/2008 bør derfor oppheves midlertidig fram til 

det foreligger tilfredsstillende opplysninger. 

5) Vedlegg IV til forordning (EF) nr. 1235/2008 bør derfor endres. 

6) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Komiteen for økologisk produksjon. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I vedlegg IV til forordning (EF) nr. 1235/2008 utgår posten for «Bolicert Ltd». 

Artikkel 2 

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 14. august 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 210 av 15.8.2017, s. 4, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 44/2018 av 23. mars 2018 

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

unions tidende nr. 6 av 30.1.2020, s. 15. 

(1) EUT L 189 av 20.7.2007, s. 1. 

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1235/2008 av 8. desember 2008 om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføring av rådsforordning 

(EF) nr. 834/2007 med hensyn til ordningene for import av økologiske produkter fra tredjestater (EUT L 334 av 12.12.2008, s. 25). 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2017/1862 

av 16. oktober 2017 

om endring av forordning (EF) nr. 1235/2008 om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføring 

av rådsforordning (EF) nr. 834/2007 med hensyn til ordningene for import av økologiske 

produkter fra tredjestater(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til rådsforordning (EF) nr. 834/2007 av 28. juni 2007 om økologisk produksjon og merking av økologiske 

produkter og om oppheving av forordning (EØF) nr. 2092/91(1), særlig artikkel 38 bokstav d), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I kommisjonsforordning (EF) nr. 1235/2008(2) er det fastsatt at kontrollorganer og kontrollmyndigheter i en periode kan 

anmode om anerkjennelse med sikte på import av produkter som oppfyller kravene, i samsvar med artikkel 32 i 

forordning (EF) nr. 834/2007. Ettersom gjennomføringen av bestemmelsene om import av produkter som oppfyller 

kravene, fortsatt er under vurdering, og de tilhørende retningslinjene, malene og spørreskjemaene og det nødvendige 

systemet for elektronisk overføring fortsatt er under utvikling, bør fristen for innsending av anmodninger fra 

kontrollorganer og kontrollmyndigheter forlenges. 

2) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Komiteen for økologisk produksjon — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I artikkel 4 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1235/2008 endres «31. oktober 2017» til «31. oktober 2018». 

Artikkel 2 

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

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 266 av 17.10.2017, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 45/2018 av  

23. mars 2018 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den 

europeiske unions tidende nr. 6 av 30.1.2020, s. 16.  

(1) EUT L 189 av 20.7.2007, s. 1. 

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1235/2008 av 8. desember 2008 om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføring av rådsforordning 

(EF) nr. 834/2007 med hensyn til ordningene for import av økologiske produkter fra tredjestater (EUT L 334 av 12.12.2008, s. 25). 

2020/EØS/45/13 



Nr. 45/114 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 2.7.2020 

 

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

Utferdiget i Brussel 16. oktober 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2018/74 

av 17. januar 2018 

om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 med hensyn til 

bruk av fosforsyre – fosfater – di-, tri- og polyfosfater (E 338–452) i fryste vertikale kjøttspyd(*) 

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) Nevnte liste kan ajourføres etter den felles framgangsmåten nevnt i artikkel 3 nr. 1 i europaparlaments- og råds-

forordning (EF) nr. 1331/2008(2), enten på initiativ fra Kommisjonen eller etter søknad. 

3) Den 28. august 2015 ble det inngitt en søknad om godkjenning av bruk av fosforsyre, fosfater, difosfater, trifosfater og 

polyfosfater («fosfater») som stabilisator og fuktighetsbevarer i vertikale fryste kjøttspyd som omfattes av nærings-

middelkategori 08.2, «Bearbeidet kjøtt som definert i forordning (EF) nr. 853/2004», i del E i vedlegg II til forordning 

(EF) nr. 1333/2008. Søknaden ble deretter gjort tilgjengelig for medlemsstatene i samsvar med artikkel 4 i forordning 

(EF) nr. 1331/2008. 

4) Bruk av fosfater er nødvendig for en delvis ekstraksjon og nedbryting av kjøttproteiner for å danne en proteinfilm på 

vertikale kjøttspyd som binder kjøttstykkene sammen, for å sikre ensartet frysing og steking. Dessuten sikrer fosfatene 

at kjøttet holder seg saftig under opptiningen, og at de vertikale kjøttspydene forblir stabile. Et slikt teknisk behov er 

anerkjent for fryste vertikale roterende spyd av fåre-, lamme-, kalve- eller storfekjøtt behandlet med flytende smak-

singredienser, eller av fjørfekjøtt behandlet med eller uten flytende smaksingredienser, brukt alene eller sammen, skivet 

eller kvernet og beregnet på å stekes av en driftsansvarlig for et næringsmiddelforetak. De gjennomstekte kjøttstrimlene 

blir deretter konsumert av sluttforbrukeren. 

5) I henhold til artikkel 3 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1331/2008 skal Kommisjonen innhente en uttalelse fra Den europeiske 

myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») før den ajourfører EU-listen over tilsetningsstoffer i næ-

ringsmidler i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008, unntatt dersom det ikke er sannsynlig at den aktuelle 

ajourføringen vil påvirke menneskers helse. 

6) Sikkerheten ved bruk av fosfater er vurdert av Vitenskapskomiteen for næringsmidler, som har fastsatt et største 

akseptabelt daglig inntak på 70 mg/kg kroppsvekt uttrykt som fosfor(3). Fosfater er godkjent for bruk som tilsetnings-

stoffer i en rekke næringsmidler, herunder kjøttprodukter og visse typer bearbeidet kjøtt. Det forventes derfor ikke at en 

utvidelse av bruken til å omfatte fryste vertikale kjøttspyd vil ha en vesentlig innvirkning på den samlede eksponeringen 

for fosfater. For å begrense den ytterligere eksponeringen for tilsatte fosfater bør utvidelsen av bruken gjelde bare fryste 

vertikale kjøttspyd der det er påvist at det foreligger et teknisk behov. 

7) Ettersom den utvidede bruken av disse tilsetningsstoffene innebærer en ajourføring av EU-listen som sannsynligvis ikke 

vil påvirke menneskers helse, er det ikke nødvendig å innhente uttalelse fra Myndigheten. 

8) Vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 bør derfor endres. 

9) 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 13 av 18.1.2018, s. 21, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 46/2018 av 23. mars 2018 

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

unions tidende nr. 6 av 30.1.2020, s. 17. 

(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) Reports of the Scientific Committee for Food, Twenty-fifth series, 1991, s. 13. 
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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. 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. januar 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

I del E i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008, næringsmiddelkategori 08.2, «Bearbeidet kjøtt som definert i forordning (EF) nr. 853/2004», skal posten for fosforsyre – fosfater – di-, tri- og 

polyfosfater (E 338–452) lyde: 

 «E 338-452 Fosforsyre – fosfater – di-, tri- og 

polyfosfater 

5 000 (1) (4) Bare breakfast sausages: I dette produktet er kjøttet kvernet på en slik måte at muskel- 

og fettvevet er helt jevnt fordelt, slik at fibrene danner en emulsjon med fettet, hvilket 

gir produktet dets karakteristiske utseende. Finsk juleskinke, burger meat med et 

grønnsaks- og/eller korninnhold på minst 4 % blandet i kjøttet, Kasseler, Bräte, 

Surfleisch, toorvorst, šašlõkk, ahjupraad, Bílá klobása, Vinná klobása, Sváteční klobása 

og Syrová klobása og fryste vertikale roterende spyd av fåre-, lamme-, kalve- eller 

storfekjøtt behandlet med flytende smaksingredienser, eller av fjørfekjøtt behandlet 

med eller uten flytende smaksingredienser, brukt alene eller sammen, skivet og/eller 

kvernet og beregnet på å stekes av en driftsansvarlig for et næringsmiddelforetak og 

deretter konsumeres av sluttforbrukeren» 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2018/75 

av 17. januar 2018 

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 spesifikasjoner for mikrokrystallinsk cellulose (E 460(i))(*) 

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 næringsmiddeltilsetninger 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 etter søknad. 

3) Den 8. februar 2016 ble det inngitt en søknad om endring av spesifikasjonene for tilsetningsstoffet mikrokrystallinsk 

cellulose (E 460(i)). Søknaden ble gjort tilgjengelig for medlemsstatene i samsvar med artikkel 4 i forordning (EF)  

nr. 1331/2008. 

4) Den nåværende spesifikasjonen av løselighet for tilsetningsstoffet mikrokrystallinsk cellulose (E 460(i)) lyder: 

«Uløselig i vann, etanol, eter og fortynnede mineralsyrer. Svakt løselig i natriumhydroksidløsning.» 

5) Søkeren anmoder om at spesifikasjonen av løselighet for dette tilsetningsstoffet endres til: «Uløselig i vann, etanol, eter 

og fortynnede mineralsyrer. Praktisk talt uløselig eller uløselig i natriumhydroksidløsning». 

6) I sin uttalelse av 24. januar 2017(4) konkluderte Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») 

med at søkerens foreslåtte endring av spesifikasjonen av løselighet for mikrokrystallinsk cellulose (E 460(i)) ikke utgjør 

noe trygghetsproblem. Myndigheten anbefalte imidlertid at konsentrasjonen av natriumhydroksidløsningen som skal 

brukes i løselighetstesten, angis i EU-spesifikasjonene. 

7) Det er derfor hensiktsmessig å endre beskrivelsen av løseligheten av næringsmiddeltilsetningen mikrokrystallinsk 

cellulose (E 460(i)) i natriumhydroksidløsning (konsentrasjon: 50 g NaOH / l) til «praktisk talt uløselig eller uløselig». 

8) Forordning (EU) nr. 231/2012 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 

Vedlegget til forordning (EU) nr. 231/2012 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 13 av 18.1.2018, s. 24, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 46/2018 av 23. mars 2018 

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

unions tidende nr. 6 av 30.1.2020, s. 17. 

(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) EFSA ANS Panel (EFSAs vitenskapsgruppe for tilsetningsstoffer og næringsstoffer tilsatt i næringsmidler), 2017: «Safety of the proposed 

amendment of the specifications for microcrystalline cellulose (E 460(i)) as a food additive.» EFSA Journal 2017;15(2):4699, 7 s. 

doi:10.2903/j.efsa.2017.4699. 
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Artikkel 2 

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

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

Utferdiget i Brussel 17. januar 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

I vedlegget til forordning (EU) nr. 231/2012 skal spesifikasjonen av løselighet i posten for E 460(i), mikrokrystallinsk cellulose, 

lyde: 

«Løselighet Uløselig i vann, etanol, eter og fortynnede mineralsyrer. Praktisk talt uløselig eller uløselig i 

natriumhydroksidløsning (konsentrasjon: 50 g NaOH / l).» 

 __________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2018/79 

av 18. januar 2018 

om endring av forordning (EU) nr. 10/2011 om plastmaterialer og plastgjenstander beregnet på å komme i 

kontakt med næringsmidler(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1935/2004 av 27. oktober 2004 om materialer og gjenstander 

beregnet på å komme i kontakt med næringsmidler og om oppheving av direktiv 80/590/EØF og 89/109/EØF(1), særlig 

artikkel 5 nr. 1 bokstav a), d), e), h) og i), artikkel 11 nr. 3 og artikkel 12 nr. 6, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I kommisjonsforordning (EU) nr. 10/2011(2) (heretter kalt «forordningen») fastsettes en EU-liste over godkjente stoffer 

som kan brukes i plastmaterialer og plastgjenstander som er beregnet på å komme i kontakt med næringsmidler. 

2) Siden den seneste endringen av forordning (EU) nr. 10/2011 har Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet 

(heretter kalt «Myndigheten») offentliggjort ytterligere vitenskapelige uttalelser om bestemte stoffer som kan brukes i 

materialer som er beregnet på å komme kontakt med næringsmidler, og om den tillatte bruken av allerede godkjente 

stoffer. For å sikre at forordning (EU) nr. 10/2011 avspeiler Myndighetens seneste konklusjoner, bør forordningen 

endres. 

3) Myndigheten har vedtatt en positiv vitenskapelig uttalelse(3) om bruken av stoffet (butadien, styren, metylmetakrylat, 

butylakrylat)-kopolymer, kryssbundet med divinylbenzen eller 1,3-butandiol-dimetakrylat (FCM-stoffnummer 856 og 

CAS-nr. 25101-28-4). Myndigheten konkluderte med at stoffet ikke utgjør noen sikkerhetsrisiko for forbrukeren dersom 

det brukes som polymerisk tilsetningsstoff i en konsentrasjon på høyst 40 vektprosent i blandinger av 

styrenakrylnitrilkopolymer (SAN) / poly(metylmetakrylat) (PMMA) i gjenstander til flergangsbruk beregnet på kontakt 

ved romtemperatur med vannholdige næringsmidler, syreholdige næringsmidler og/eller næringsmidler med lavt 

alkoholinnhold (< 20 %) i mindre enn én dag og med tørre næringsmidler uansett varighet, herunder langtidslagring. 

Den nåværende godkjenningen av dette stoffet bør utvides til å omfatte denne bruken, forutsatt at disse spesifikasjonene 

er oppfylt. 

4) Myndigheten har vedtatt en positiv vitenskapelig uttalelse(4) om bruken av monomeren 2.4.4'-trifluorbenzofenon (FCM-

stoffnr. 1061 og CAS-nr. 80512-44-3). Myndigheten konkluderte med at stoffet ikke utgjør noen sikkerhetsrisiko for 

forbrukeren dersom det brukes som komonomer i en konsentrasjon på høyst 0,3 vektprosent basert på det ferdige 

materialet ved framstilling av polyetereterketonplast. Denne monomeren bør derfor oppføres på EU-listen over 

godkjente stoffer, med den begrensningen at denne spesifikasjonen bør være oppfylt. 

5) Myndigheten har vedtatt en positiv vitenskapelig uttalelse(5) om bruken av monomeren 2,3,3,4,4,5,5-heptafluor-1-

penten (FCM-stoffnr. 1063 og CAS-nr. 1547-26-8). Myndigheten konkluderte med at stoffet ikke utgjør noen 

sikkerhetsrisiko for forbrukeren dersom det brukes som komonomer sammen med tetrafluoretylen og/eller 

etylenkomonomerer til framstilling av fluorkopolymerer som bare er beregnet på å brukes som tekniske 

polymerhjelpestoffer i en konsentrasjon på høyst 0,2 vektprosent av materialet beregnet på å komme i kontakt med 

næringsmidler. Til denne bruken bør den lavmolekylære massefraksjonen i fluorkopolymeren (under 1 500 Da) ikke 

overskride 30 mg/kg. Denne monomeren bør derfor oppføres på EU-listen over godkjente stoffer, med den 

begrensningen at disse spesifikasjonene bør være oppfylt. 

6) Myndigheten har vedtatt en positiv vitenskapelig uttalelse(6) om bruken av stoffet wolframoksid (WOn (n = 2,72–2,90)) 

(FCM-stoffnr. 1064 og CAS-nr. 39318-18-8). Myndigheten konkluderte med at stoffet ikke utgjør noen sikkerhetsrisiko 

for forbrukeren dersom tilsetningsstoffet brukes som en gjenoppvarmingsagens i polyetylentereftalat (PET). Ettersom 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 14 av 19.1.2018, s. 31, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 47/2018 av 23. mars 2018 

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

unions tidende nr. 6 av 30.1.2020, s. 19. 

(1) EUT L 338 av 13.11.2004, s. 4. 

(2) Kommisjonsforordning (EU) nr. 10/2011 av 14. januar 2011 om plastmaterialer og plastgjenstander beregnet på å komme i kontakt med 

næringsmidler (EUT L 12 av 15.1.2011, s. 1). 

(3) EFSA Journal 2016;14(11):4637. 

(4) EFSA Journal 2016;14(7):4532. 

(5) EFSA Journal 2016;14(10):4582. 

(6) EFSA Journal 2017;15(1):4661. 

2020/EØS/45/16 



Nr. 45/122 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 2.7.2020 

 

stoffet er uløselig, fant Myndigheten at lav migrasjon kan forventes ved all forutsigbar bruk som gjenoppvarmings-

tilsetning i PET. Det er derfor ikke nødvendig å kontrollere migrasjonsgrensen. For andre tekniske funksjoner eller til 

bruk i andre polymerer konkluderte Myndigheten med at migrasjonen ikke bør overstige 0,05 mg/kg (uttrykt som 

wolfram). Stoffet bør derfor oppføres på EU-listen over godkjente stoffer, med den begrensningen at disse 

spesifikasjonene bør være oppfylt. 

7) Myndigheten har vedtatt en positiv vitenskapelig uttalelse(1) om bruken av blandingen av metylforgrenede og lineære 

C14–C18-alkanamider framstilt av fettsyrer (FCM-stoffnr. 1065 og CAS-nr. 85711-28-0). Myndigheten konkluderte med 

at stoffet ikke utgjør noen sikkerhetsrisiko for forbrukeren dersom det brukes ved framstilling av polyolefingjenstander 

beregnet på å komme i kontakt med alle andre næringsmidler enn fettholdige næringsmidler (som definert ved 

næringsmiddelsimulant D2) og når migrasjonen ikke overstiger 5 mg / kg næringsmiddel. Denne stoffblandingen bør 

derfor oppføres på EU-listen over godkjente stoffer, med den begrensningen at disse spesifikasjonene bør være oppfylt. 

8) Vedlegg I til forordning (EU) nr. 10/2011 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 

Vedlegg I til forordning (EU) nr. 10/2011 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

Plastmaterialer og plastgjenstander som er i samsvar med forordning (EU) nr. 10/2011 før denne forordning trer i kraft, kan 

bringes i omsetning fram til 8. februar 2019 og kan forbli på markedet til lagrene er tomme. 

Artikkel 3 

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 18. januar 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  

  

(1) EFSA Journal 2017;15(2):4724. 
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VEDLEGG 

I vedlegg I til forordning (EU) nr. 10/2011 gjøres følgende endringer: 

1) I nr. 1 gjøres følgende endringer i tabell 1: 

a) Posten for FCM-stoffnummer 856 skal lyde: 

«856 40563 25101-28-4 Kopolymer av 

butadien, styren, 

metylmetakrylat, 

butylakrylat, 

kryssbundet med 

divinylbenzen 

eller 1,3-

butandiol-

dimetakrylat 

ja nei nei   Skal brukes bare 

— i stivt poly(vinylklorid) 

(PVC) i en konsentrasjon 

på høyst 12 % ved romtem-

peratur eller lavere, eller 

— i en konsentrasjon på høyst 

40 vektprosent i blandinger 

av 

styrenakrylnitrilkopolymere

r (SAN) / po-

ly(metylmetakrylat) 

(PMMA) i gjenstander til 

flergangsbruk som ved 

romtemperatur eller lavere 

enten bare er i kontakt med 

vannholdige næringsmidler, 

syreholdige næringsmidler 

og/eller næringsmidler med 

lavt alkoholinnhold (< 20 

%) i mindre enn én dag, 

eller i kontakt med tørre 

næringsmidler uansett 

varighet.» 

 

b) Følgende poster tilføyes i nummerorden etter FCM-stoffnummer: 

«1061  80512-44-3 2,4,4'-tri-

fluorbenzofen

on 

nei ja nei   Skal bare brukes som komonomer 

ved framstilling av polye-

tereterketonplast i en konsentra-

sjon på høyst 0,3 vektprosent av 

det ferdige materialet. 

 

1063  1547-26-8 2,3,3,4,4,5,5-

heptafluor-1-

penten 

nei ja nei   Skal bare brukes sammen med 

tetrafluoretylen og/eller etylen-

komonomerer til framstilling av 

fluorkopolymerer som skal brukes 

som tekniske polymerhjelpestoffer 

i en konsentrasjon på høyst 0,2 

vektprosent av materialet beregnet 

på komme i kontakt med næ-

ringsmidler, og når den lavmole-

kylære massefraksjonen i fluor-

kopolymeren (under 1 500 Da) 

ikke overskrider 30 mg/kg. 

 

1064  39318-18-8 wolframoksid ja nei nei 0,05  Støkiometri: WOn, n = 2,72–2,90 (25) 
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1065  85711-28-0 Blanding av 

metylforgrene

de og lineære 

C14–C18-

alkanamider, 

framstilt av 

fettsyrer 

ja nei nei 5  Skal bare brukes ved framstilling 

av gjenstander som er framstilt 

av polyolefiner, og som ikke 

kommer i kontakt med næ-

ringsmidler som er tildelt næ-

ringsmiddelsimulant D2 er angitt 

i tabell 2 i vedlegg III. 

(26)» 

2) I nr. 3 tilføyes følgende poster i tabell 3: 

«25) Ved bruk som gjenoppvarmingsagens i polyetylentereftalat (PET) kreves ikke kontroll av samsvar med den 

spesifikke migrasjonsgrensen; i alle andre tilfeller kontrolleres samsvar med den spesifikke migrasjons-

grensen i samsvar med artikkel 18; den spesifikke migrasjonsgrensen uttrykkes i mg wolfram / kg 

næringsmiddel. 

(26) Migrasjon av stearamid, som er oppført i tabell 1 under FCM-stoffnummer 306, som det ikke gjelder noen 

spesifikk migrasjonsgrense for, skal unntas fra kontroll av at migrasjonen av stoffblandingen er i samsvar 

med den spesifikke migrasjonsgrensen fastsatt for stoffblandingen.» 
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KOMMISJONSDIREKTIV (EU) 2017/1572 

av 15. september 2017 

om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/83/EF med hensyn til prinsipper og retningslinjer 

for god framstillingspraksis for legemidler for mennesker(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/83/EF av 6. november 2001 om innføring av et fellesskaps-

regelverk for legemidler for mennesker(1), særlig artikkel 47 første ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Kommisjonsdirektiv 2003/94/EF(2) gjelder for både legemidler for mennesker og utprøvingspreparater for mennesker. 

2) I henhold til artikkel 63 nr. 1 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 536/2014(3) har Kommisjonen myndighet 

til å vedta en delegert rettsakt for å fastsette prinsipper for god framstillingspraksis for utprøvingspreparater for 

mennesker. Bestemmelsene i direktiv 2003/94/EF bør derfor tilpasses ved at alle henvisninger til utprøvingspreparater 

for mennesker utgår. 

3) Definisjonen av et farmasøytisk kvalitetssystem og en del av terminologien bør oppdateres for å gjenspeile den 

internasjonale utviklingen eller inspektørers og framstilleres faktiske bruk av den aktuelle terminologien. 

4) Alle legemidler for mennesker som framstilles i eller importeres til Unionen, herunder legemidler beregnet på eksport, 

bør framstilles i samsvar med prinsippene og retningslinjene for god framstillingspraksis. For at framstilleren skal kunne 

overholde disse prinsippene og retningslinjene, må framstilleren og innehaveren av markedsføringstillatelsen, dersom de 

er forskjellige rettssubjekter, imidlertid samarbeide. Forpliktelsene som framstilleren og innehaveren av markedsfø-

ringstillatelsen har overfor hverandre, bør defineres i en teknisk avtale dem imellom. 

5) En framstiller av legemidler skal sikre at disse er egnet for den tiltenkte bruken, oppfyller kravene i markeds-

føringstillatelsen og ikke utsetter pasienter for risikoer på grunn av utilstrekkelig kvalitet. For å nå dette kvalitetsmålet 

på en pålitelig måte må framstilleren innføre et hensiktsmessig utformet og korrekt gjennomført farmasøytisk 

kvalitetssystem som omfatter god framstillingspraksis og risikohåndtering knyttet til kvalitet. 

6) For å sikre samsvar med prinsippene og retningslinjene for god framstillingspraksis må det fastsettes detaljerte 

bestemmelser om vedkommende myndigheters inspeksjoner og om visse av framstillerens forpliktelser. 

7) Det må sikres at alle legemidler som er tilgjengelige på EUs territorium, oppfyller de samme kvalitetsstandardene, og 

legemidler som importeres til Unionen, bør derfor være framstilt i samsvar med standarder som minst er likeverdige 

med standardene for god framstillingspraksis fastsatt i Unionen.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 238 av 16.9.2017, s. 44, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 48/2018 av 23. mars 2018 

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

unions tidende nr. 6 av 30.1.2020, s. 20. 

(1) EFT L 311 av 28.11.2001, s. 67. 

(2) Kommisjonsdirektiv 2003/94/EF av 8. oktober 2003 om prinsipper og retningslinjer for god framstillingspraksis for legemidler for 

mennesker og prøvingspreparater for mennesker (EUT L 262 av 14.10.2003, s. 22). 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 536/2014 av 16. april 2014 om kliniske utprøvinger av legemidler for mennesker og om 

oppheving av direktiv 2001/20/EF (EUT L 158 av 27.5.2014, s. 1). 

2020/EØS/45/17 
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8) For å sikre ensartet anvendelse av prinsippene for god framstillingspraksis bør framstillere av legemidler for mennesker 

samt inspektører ta hensyn til retningslinjene nevnt i artikkel 47 annet ledd i direktiv 2001/83/EF. For legemidler for 

avansert terapi bør imidlertid retningslinjene nevnt i artikkel 5 i forordning (EF) nr. 1394/2007(1), få anvendelse. Det 

bør fastsettes prinsipper og retningslinjer for god framstillingspraksis for legemidler for mennesker på områdene 

kvalitetsstyring, personale, lokaler og utstyr, dokumentasjon, produksjon, kvalitetskontroll, utkontraktert virksomhet, 

klager, tilbakekalling av preparater og egeninspeksjoner. Når det gjelder legemidler for avansert terapi, bør nevnte 

prinsipper og retningslinjer tilpasses disse preparatenes særlige egenskaper på grunnlag av en risikobasert tilnærming. 

9) Ettersom det er nødvendig å tilpasse mange av bestemmelsene i direktiv 2003/94/EF, bør direktivet av klarhetshensyn 

oppheves. 

10) Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for legemidler for mennesker. 

VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

Artikkel 1 

Formål 

Ved dette direktiv fastsettes prinsippene og retningslinjene for god framstillingspraksis for legemidler for mennesker som kan 

framstilles eller importeres bare dersom det foreligger en tillatelse som nevnt i artikkel 40 i direktiv 2001/83/EF. 

Artikkel 2 

Definisjoner 

I dette direktiv menes med 

1) «framstiller» enhver person som utøver virksomhet som krever tillatelsen nevnt i artikkel 40 nr. 1 og 3 i direktiv 

2001/83/EF, 

2) «farmasøytisk kvalitetssystem» samtlige planlagte tiltak som treffes for å sikre at legemidler har den kvaliteten som kreves 

for den tiltenkte bruken, 

3) «god framstillingspraksis» den delen av kvalitetssikringen som sikrer at legemidlene til enhver tid framstilles, importeres 

og kontrolleres i samsvar med kvalitetsstandardene som gjelder for den tiltenkte bruken av dem. 

Artikkel 3 

Inspeksjoner 

1. Medlemsstatene skal ved hjelp av de gjentatte inspeksjonene nevnt i artikkel 111 nr. 1 bokstav a) i direktiv 2001/83/EF 

sikre at framstillere som har tillatelsen nevnt i artikkel 40 nr. 1 og 3 i direktiv 2001/83/EF, overholder prinsippene og 

retningslinjene for god framstillingspraksis fastsatt i dette direktiv. 

Medlemsstatene skal også ta hensyn til samlingen av Unionens framgangsmåter for inspeksjon og informasjonsutveksling som 

Kommisjonen har offentliggjort. 

2. Ved fortolkning av prinsippene og retningslinjene for god framstillingspraksis skal framstillerne og vedkommende 

myndigheter ta hensyn til de detaljerte retningslinjene nevnt i artikkel 47 annet ledd i direktiv 2001/83/EF. Når det gjelder 

legemidler for avansert terapi, skal det tas hensyn til retningslinjene for god framstillingspraksis som gjelder særlig for 

legemidler for avansert terapi, som nevnt i artikkel 5 i forordning (EF) nr. 1394/2007 om legemidler for avansert terapi.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1394/2007 av 13. november 2007 om legemidler for avansert terapi og om endring av 

direktiv 2001/83/EF og forordning (EF) nr. 726/2004 (EUT L 324 av 10.12.2007, s. 121). 
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3. Medlemsstatene skal innføre og gjennomføre et hensiktsmessig utformet kvalitetssystem for inspeksjoner som kontroll-

myndighetenes personale og ledelse skal følge. Kvalitetssystemet skal oppdateres ved behov. 

Artikkel 4 

Samsvar med god framstillingspraksis 

1. Medlemsstatene skal sikre at framstillere gjennomfører framstillingsprosessene i samsvar med god framstillingspraksis og 

i samsvar med framstillingstillatelsen. Denne bestemmelsen får også anvendelse på legemidler som utelukkende er beregnet på 

eksport. 

2. For legemidler som importeres fra tredjestater, skal medlemsstatene sikre at preparatene er framstilt i samsvar med 

standarder som minst tilsvarer standardene for god framstillingspraksis fastsatt i Unionen, og at slike preparater er framstilt av 

framstillere som har behørig tillatelse til dette. 

Artikkel 5 

Overholdelse av markedsføringstillatelsen 

1. Medlemsstatene skal sikre at alle framstillings- eller importprosesser som gjelder legemidler som omfattes av en markeds-

føringstillatelse, gjennomføres av framstillere i samsvar med opplysningene i søknaden om den aktuelle markedsførings-

tillatelsen. 

2. Medlemsstatene skal pålegge framstilleren å foreta regelmessige gjennomgåelser av framstillingsmetodene i lys av den 

vitenskapelige og tekniske utvikling. 

Dersom det er nødvendig å endre opplysningene i markedsføringstillatelsen, skal endringen foretas ved hjelp av ordningene 

fastsatt i samsvar med artikkel 23b i direktiv 2001/83/EF. 

Artikkel 6 

Farmasøytisk kvalitetssystem 

Medlemsstatene skal sikre at framstilleren innfører, gjennomfører og opprettholder et effektivt farmasøytisk kvalitetssystem 

med aktiv medvirkning fra den øverste ledelsen og personalet ved de forskjellige avdelingene. 

Artikkel 7 

Personale 

1. På hvert framstillings- eller importsted skal framstilleren ha tilstrekkelig med kompetent og kvalifisert personale til 

rådighet for å kunne oppfylle målet med det farmasøytiske kvalitetssystemet. 

2. Det skal være angitt i stillingsbeskrivelsene hvilke plikter som påhviler personale som har ledelses- og kontrollfunksjoner, 

herunder de kvalifiserte personene nevnt i artikkel 48 i direktiv 2001/83/EF, og som har ansvar for at god framstillingspraksis 

innføres og gjennomføres. Den hierarkiske oppbygningen skal angis ved hjelp av en organisasjonsplan. Organisasjonsplaner og 

stillingsbeskrivelser skal godkjennes i samsvar med framstillerens interne framgangsmåter. 

3. Personalet nevnt i nr. 2 skal gis tilstrekkelig myndighet til å kunne ivareta sitt ansvar på en tilfredsstillende måte. 

4. Personalet skal gjennomgå en grunnleggende og løpende opplæring, dersom effektivitet skal kontrolleres, som særlig 

omfatter de teoretiske og praktiske sidene ved begrepene kvalitetssikring og god framstillingspraksis. 

5. Hygieneprogrammer som er tilpasset arbeidet som skal utføres, skal innføres og følges. De skal særlig omfatte fram-

gangsmåter i forbindelse med personalets helse, hygiene og arbeidsantrekk.  
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Artikkel 8 

Lokaler og utstyr 

1. Når det gjelder lokaler og framstillingsutstyr, skal framstilleren sikre at de plasseres, utformes, konstrueres, tilpasses og 

vedlikeholdes på en slik måte at de er egnet for formålet. 

2. Medlemsstatene skal kreve at lokalene og framstillingsutstyret dimensjoneres, utformes og brukes på en slik måte at 

risikoen for feil reduseres til et minimum, samt gjør det mulig å foreta et effektivt renhold og vedlikehold, slik at 

kontaminering, krysskontaminering og generelt enhver innvirkning på produktets kvalitet unngås. 

3. Lokaler og utstyr som skal brukes til framstillings- eller importprosesser av avgjørende betydning for produktkvaliteten, 

skal omfattes av egnede krav og egnet validering. 

Artikkel 9 

Dokumentasjon 

1. Framstilleren skal utarbeide og opprettholde et dokumentasjonssystem basert på spesifikasjoner, framstillingsformler, 

bearbeidings- og pakkeinstrukser, framgangsmåter og registreringer som omfatter de forskjellige framstillingsprosessene som 

gjennomføres. Dokumentasjonssystemet skal sikre dataenes kvalitet og integritet. Dokumentene skal være tydelige, feilfrie og 

oppdaterte. Det skal foreligge forhåndsfastsatte framgangsmåter for generelle framstillingsprosesser og -vilkår samt egen 

dokumentasjon om framstilling av hvert enkelt parti. Disse dokumentene skal gjøre det mulig å spore framstillingsforløpet for 

hvert enkelt parti. 

Framstilleren skal oppbevare dokumentasjonen om et parti i minst ett år etter utløpsdatoen for partiet eller i minst fem år etter 

attesteringen nevnt i artikkel 51 nr. 3 i direktiv 2001/83/EF, avhengig av hvilket tidsrom som er lengst. 

2. Når det i stedet for skriftlig materiale anvendes elektroniske, fotografiske eller andre databehandlingssystemer, skal 

framstilleren først validere systemene for å sikre at dataene lagres på riktig måte i det tidsrommet de skal oppbevares. Data som 

lagres ved hjelp av disse systemene, skal gjøres lett tilgjengelige i lesbar form og skal på anmodning stilles til rådighet for 

vedkommende myndigheter. Elektronisk lagrede data skal beskyttes mot ulovlig tilgang, tap eller skade ved hjelp av teknikker 

som duplisering eller sikkerhetskopiering og overføring til et annet lagringssystem, og revisjonsspor skal bevares. 

Artikkel 10 

Produksjon 

1. Medlemsstatene skal sikre at framstillerne gjennomfører de forskjellige produksjonsprosessene i samsvar med 

forhåndsfastsatte instrukser og framgangsmåter og i samsvar med god framstillingspraksis. Framstilleren skal stille egnede og 

tilstrekkelige ressurser til rådighet for å kunne foreta prosesskontroller. Alle prosessavvik og produktmangler skal 

dokumenteres og undersøkes grundig. 

2. Framstillerne skal treffe egnede tekniske og organisatoriske tiltak for å unngå krysskontaminering og sammenblandinger. 

3. Enhver ny framstilling eller vesentlig endring av en framstillingsprosess for et legemiddel skal valideres. Kritiske faser i 

framstillingsprosessene skal valideres på nytt regelmessig. 

Artikkel 11 

Kvalitetskontroll 

1. Framstilleren skal innføre og opprettholde et kvalitetskontrollsystem som skal være ledet av en person med de nødvendige 

kvalifikasjonene, og som er uavhengig av produksjonen. 

Denne personen skal ha til rådighet eller ha tilgang til ett eller flere kvalitetskontrollaboratorier med tilstrekkelig personale og 

utstyr til å foreta nødvendige undersøkelser og prøving av utgangsmateriale og emballasjemateriale samt prøving av 

mellomprodukter og ferdige legemidler.  



2.7.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 45/129 

 

2. For legemidler, herunder legemidler som importeres fra tredjestater, kan kontraktslaboratorier benyttes dersom de er blitt 

godkjent i samsvar med artikkel 12 i dette direktiv og artikkel 20 bokstav b) i direktiv 2001/83/EF. 

3. Under sluttkontrollen av det ferdige legemiddelet, før det frigis for salg eller distribusjon, skal kvalitetskontrollsystemet i 

tillegg til analyseresultatene også ta hensyn til vesentlige opplysninger som produksjonsforholdene, resultatene av 

prosesskontrollene, undersøkelsen av framstillingsdokumentene og produktets samsvar med spesifikasjonene, herunder den 

ferdige sluttemballasjen. 

4. Det skal oppbevares prøver av hvert parti av det ferdige legemiddelet i minst ett år etter utløpsdatoen. 

Prøver av utgangsmaterialene, med unntak av løsemidler, gasser eller vann, som brukes i framstillingsprosessen, skal 

oppbevares i minst to år etter at legemiddelet er frigitt. Dette tidsrommet kan forkortes dersom materialets stabilitetsperiode, 

som er angitt i den aktuelle spesifikasjonen, er kortere. Alle disse prøvene skal være til tilgjengelige for vedkommende 

myndigheter. 

For prøvetaking og oppbevaring av utgangsmaterialer og visse produkter som framstilles enkeltvis eller i små mengder, eller 

dersom oppbevaring kan by på særlige problemer, kan det etter avtale med vedkommende myndigheter fastsettes andre vilkår. 

Artikkel 12 

Utkontraktert virksomhet 

1. Medlemsstatene skal kreve at enhver framstillings- eller importprosess, eller prosess knyttet til dette, som utkontrakteres, 

omfattes av en skriftlig avtale. 

2. Det skal klart framgå av avtalen hvilke plikter den enkelte part har, særlig leverandørens plikt til å overholde god 

framstillingspraksis, samt hvordan den kvalifiserte personen nevnt i artikkel 48 i direktiv 2001/83/EF som har ansvar for å 

attestere hvert parti, skal ivareta sitt ansvar. 

3. Leverandøren skal ikke sette bort til en underleverandør noen del av det arbeidet som vedkommende er betrodd i henhold 

til avtalen, uten skriftlig tillatelse fra oppdragsgiveren. 

4. Leverandøren skal overholde prinsippene og retningslinjene for god framstillingspraksis for de aktuelle prosessene som er 

fastsatt i Unionen, og skal tillate inspeksjoner som vedkommende myndigheter foretar i henhold til artikkel 111 i direktiv 

2001/83/EF. 

Artikkel 13 

Klager og tilbakekalling av preparater 

1. Medlemsstatene skal sikre at framstillerne innfører et system for registrering og behandling av klager samt et effektivt 

system som gjør det mulig omgående og til enhver tid å tilbakekalle legemidler i distribusjonsnettet. Framstilleren skal 

registrere og undersøke alle klager som gjelder en mangel. Framstilleren skal underrette vedkommende myndighet og, dersom 

det er relevant, innehaveren av markedsføringstillatelsen, om enhver mangel som kan medføre at et legemiddel tilbakekalles, 

eller til at det innføres unormale leveringsbegrensninger, og skal, så langt det er mulig, angi bestemmelsesstatene. 

2. Enhver tilbakekalling skal skje i samsvar med kravene nevnt i artikkel 123 i direktiv 2001/83/EF. 

Artikkel 14 

Egeninspeksjon 

Framstilleren skal som et ledd i det farmasøytiske kvalitetssystemet foreta gjentatte egeninspeksjoner for å kontrollere om god 

framstillingspraksis gjennomføres og følges, og for å foreslå nødvendige korrigerende tiltak og/eller forebyggende tiltak. Det 

skal føres journal over egeninspeksjonene og eventuelle etterfølgende korrigerende tiltak som er truffet. 
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Artikkel 15 

Oppheving av direktiv 2003/94/EF 

Direktiv 2003/94/EF oppheves med virkning fra seks måneder etter kunngjøring i Den europeiske unions tidende av meldingen 

nevnt i artikkel 82 nr. 3 i forordning (EU) nr. 536/2014, eller 1. april 2018, alt etter hvilken dato som kommer sist. 

Henvisninger til det opphevede direktivet skal forstås som henvisninger til dette direktiv og til delegert kommisjonsforordning 

(EU) 2017/1569(1) og leses som angitt i sammenligningstabellen i vedlegget. 

Artikkel 16 

Innarbeiding i nasjonal rett 

1. Medlemsstatene skal innen 31. mars 2018 vedta og kunngjøre de lovene og forskriftene som er nødvendige for å 

etterkomme dette direktiv. De skal umiddelbart oversende Kommisjonen teksten til disse bestemmelsene. 

De skal anvende disse bestemmelsene fra seks måneder etter kunngjøring i Den europeiske unions tidende av meldingen nevnt i 

artikkel 82 nr. 3 i forordning (EU) nr. 536/2014, eller 1. april 2018, alt etter hvilken dato som kommer sist. 

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 17 

Ikrafttredelse 

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

Artikkel 18 

Adressater 

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 15. september 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  

  

(1) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/1569 av 23. mai 2017 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 536/2014 

ved nærmere fastsettelse av prinsipper og retningslinjer for god framstillingspraksis for utprøvingspreparater for mennesker samt 

inspeksjonsordninger (EUT L 238 av 16.9.2017, s. 12). 
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VEDLEGG 

Sammenligningstabell 

Direktiv 2003/94/EF Dette direktiv 

Delegert kommisjonsforordning (EU) 

2017/1569 om utfylling av europaparlaments- 

og rådsforordning (EU) nr. 536/2014 ved 

nærmere fastsettelse av prinsipper og 

retningslinjer for god framstillingspraksis for 

utprøvingspreparater for mennesker samt 

inspeksjonsordninger 

Artikkel 1 Artikkel 1 Artikkel 1 

Artikkel 2 Artikkel 2 Artikkel 2 

Artikkel 3 Artikkel 3 — 

Artikkel 4 Artikkel 4 Artikkel 3 

Artikkel 5 Artikkel 5 Artikkel 4 

Artikkel 6 Artikkel 6 Artikkel 5 nr. 1 

Artikkel 7 Artikkel 7 Artikkel 6 

Artikkel 8 Artikkel 8 Artikkel 7 

Artikkel 9 Artikkel 9 Artikkel 8 

Artikkel 10 Artikkel 10 Artikkel 9 

Artikkel 11 Artikkel 11 Artikkel 10 

Artikkel 12 Artikkel 12 Artikkel 13 

Artikkel 13 Artikkel 13 Artikkel 14 

Artikkel 14 Artikkel 14 Artikkel 15 

Artikkel 15 — — 

Artikkel 16 — — 

Artikkel 17 — — 

Artikkel 18 — — 

Artikkel 19 — — 
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/1011 

av 24. april 2015 

om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 273/2004 om utgangsstoffer for narkotika og 

rådsforordning (EF) nr. 111/2005 om fastsettelse av regler for overvåking av handel med utgangsstoffer for narkotika 

mellom Unionen og tredjestater samt om oppheving av kommisjonsforordning (EF) nr. 1277/2005(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 273/2004 av 11. februar 2004 om utgangsstoffer for 

narkotika(1), særlig artikkel 3 nr. 8, artikkel 8 nr. 3 og artikkel 13 nr. 2, 

under henvisning til rådsforordning (EF) nr. 111/2005 av 22. desember 2004 om fastsettelse av regler for overvåking av handel 

med utgangsstoffer for narkotika mellom Unionen og tredjestater(2), særlig artikkel 6 nr. 1 tredje ledd, artikkel 7 nr. 1 tredje 

ledd, artikkel 8 nr. 2, artikkel 9 nr. 2 annet ledd, artikkel 11 nr. 1 og 3, artikkel 19 og artikkel 32 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved kommisjonsforordning (EF) nr. 1277/2005(3) fastsettes det regler for gjennomføring av forordning (EF)  

nr. 273/2004 og forordning (EF) nr. 111/2005 om utgangsstoffer for narkotika. Både forordning (EF) nr. 273/2004 og 

forordning (EF) nr. 111/2005 er blitt endret etter at forordning (EF) nr. 1277/2005 ble vedtatt, for å gi Kommisjonen 

myndighet til å vedta delegerte rettsakter og gjennomføringsrettsakter i henhold til artikkel 290 og 291 i traktaten. Det 

bør derfor vedtas nye regler i samsvar med denne nye myndigheten. 

2) Forordning (EF) nr. 273/2004 gjelder handel i Unionen, og forordning (EF) nr. 111/2005 gjelder internasjonal handel, 

men mange av bestemmelsene er felles for begge forordninger. For å sikre sammenheng er det berettiget å vedta én 

delegert rettsakt som dekker begge forordninger. 

3) For å sikre rettssikkerhet og en ensartet håndheving av bestemmelsene i denne forordning bør begrepet «forretnings-

lokaler» defineres. 

4) Tillatelser og registreringer som kreves for markedsdeltakere som ønsker å utøve virksomhet som involverer visse 

stoffer (utgangsstoffer for narkotika), og som kan brukes til ulovlig framstilling av narkotika eller psykotrope stoffer, 

bør bare utstedes til pålitelige markedsdeltakere som søker om det. Disse markedsdeltakerne bør ha truffet egnede tiltak 

som garanterer en sikker håndtering og oppbevaring av disse utgangsstoffene for narkotika, og de bør ha utpekt en 

identifiserbar person med ansvar for å sikre at virksomhet som involverer disse stoffene, finner sted i samsvar med 

relevante lovbestemmelser.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 162 av 27.6.2015, s. 12, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 49/2018 av 23. mars 2018 

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

unions tidende nr. 6 av 30.1.2020, s. 21. 

(1) EUT L 47 av 18.2.2004, s. 1. 

(2) EUT L 22 av 26.1.2005, s. 1. 

(3) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1277/2005 av 27. juli 2005 om fastsettelse av gjennomføringsregler for europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 273/2004 om utgangsstoffer for narkotika og for rådsforordning (EF) nr. 111/2005 om fastsettelse av regler for 

overvåking av handelen med utgangsstoffer for narkotika mellom Fellesskapet og tredjestater (EUT L 202 av 3.8.2005, s. 7). 

2020/EØS/45/18 
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5) Visse markedsdeltakere som handler med utgangsstoffer for narkotika til medisinsk bruk, f.eks. apoteker og apoteker for 

veterinærpreparater, bør kunne unntas fra kravet om tillatelse eller registrering for å utøve virksomhet som involverer 

slike stoffer. Det samme bør gjelde for visse offentlige myndigheter. 

6) Markedsdeltakere som utøver virksomhet forbundet med utgangsstoffer for narkotika som ikke er beregnet på markedet 

i Unionen, men som er blitt brakt inn i Unionens tollområde, bør framlegge opplysninger som viser at eksporten av 

nevnte stoffer er foretatt i samsvar med relevante internasjonale konvensjoner, slik at det kan dokumenteres at den 

aktuelle transaksjonen har et lovlig formål. 

7) Markedsdeltakere som er etablert i Unionen, bør framlegge visse grunnleggende opplysninger om hvilke aktiviteter de 

har gjennomført for å tilrettelegge for at vedkommende myndigheter kan overvåke handelen med utgangsstoffer for 

narkotika. 

8) For å minimere risikoen for at visse utgangsstoffer for narkotika brukes til noe annet enn det de er beregnet på, bør det 

kreves en forhåndsmelding om eksport og en eksporttillatelse før de eksporteres. 

9) Det gjøres ofte endringer i listene over bestemmelsestredjestater for eksport av listeførte stoffer i kategori 2 og 3 i 

vedlegget til forordning (EF) nr. 111/2005. For å gjøre det mulig å foreta en rask oppdatering av listene i samsvar med 

kriteriene fastsatt for disse listene i denne forordning bør listene offentliggjøres på Kommisjonens nettsted. 

10) For å lette den administrative byrden ved handel med visse kategorier av utgangsstoffer for narkotika bør det fastsettes 

en forenklet framgangsmåte for forhåndsmelding om eksport og for eksporttillatelse. 

11) For å oppnå en bedre samordning av gjennomføringen av overvåkingstiltakene bør medlemsstatene regelmessig 

informere Kommisjonen om utgangsstoffer for narkotika som beslaglegges eller holdes tilbake. 

12) For å sikre konsekvens, sammenheng i regelverket og rettsikkerhet bør denne delegerte forordning få anvendelse fra 

samme dato som gjennomføringsforordningen. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Formål 

Ved denne forordning fastsettes vilkårene for utstedelse av tillatelser og registreringer, de tilfellene der en tillatelse og 

registrering ikke er påkrevd, kriteriene for å dokumentere at en transaksjon har et lovlig formål, hvilke opplysninger som kreves 

for å overvåke handelen, vilkårene for fastsettelse av listene over bestemmelsesstater for eksport av listeførte stoffer i kategori 2 

og 3, kriteriene for fastsettelse av forenklede framgangsmåter for forhåndsmeldinger om eksport og for eksporttillatelser samt 

kravene til hvilke opplysninger som skal framlegges om gjennomføringen av overvåkingstiltakene med hensyn til handel med 

utgangsstoffer for narkotika. 

Artikkel 2 

Definisjoner 

I denne forordning menes med «forretningslokaler» den eller de bygningene og den tomten som en markedsdeltaker disponerer 

på ett og samme sted. 

Artikkel 3 

Vilkår for utstedelse av tillatelser 

1. For å få utstedt en tillatelse i henhold til artikkel 6 nr. 1 i forordning (EF) nr. 111/2005 skal markedsdeltakeren utpeke en 

person med ansvar for handelen med listeførte stoffer i kategori 1 i vedlegget til nevnte forordning, underrette vedkommende 

myndighet om navnet på og kontaktopplysningene til denne personen og underrette nevnte myndighet umiddelbart om 

eventuelle endringer av disse opplysningene.  
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Den ansvarlige personen skal sikre at import, eksport eller formidlingsvirksomhet finner sted i samsvar med relevante 

lovbestemmelser og skal ha fullmakt til å representere markedsdeltakeren og til å treffe nødvendige beslutninger for å utføre 

denne oppgaven. 

2. Den berørte markedsdeltakeren skal oppfylle følgende krav og vilkår: 

a) Markedsdeltakeren skal treffe egnede tiltak for å hindre at listeførte stoffer i kategori 1 i vedlegg I til forordning (EF)  

nr. 273/2004 og i vedlegget til forordning (EF) nr. 111/2005 fjernes ulovlig fra steder der listeførte stoffer lagres, 

produseres, framstilles og bearbeides, samt for å sikre forretningslokalene. 

b) Markedsdeltakeren skal inngi en søknad som skal inneholde følgende: 

i) Søkerens fulle navn, adresse, telefon- og/eller telefaksnummer samt e-postadresse. 

ii) Den ansvarlige personens fulle navn og kontaktopplysninger. 

iii) En beskrivelse av den ansvarlige personens stilling og oppgaver. 

iv) Den fullstendige adressen til forretningslokalene. 

v) En beskrivelse av alle stedene der transaksjonene beskrevet i bokstav x) finner sted. 

vi) Opplysninger som viser at de egnede tiltakene nevnt i nr. 2 bokstav a) er truffet. 

vii) De listeførte stoffenes navn og KN-kode som angitt i vedlegg I til forordning (EF) nr. 273/2004 og i vedlegget til 

forordning (EF) nr. 111/2005. 

viii) Dersom det er snakk om en blanding eller et naturprodukt, angis følgende: 

a) Navnet på blandingen eller naturproduktet. 

b) Navnet på og KN-koden for de listeførte stoffene som angitt i vedlegg I til forordning (EF) nr. 273/2004 og i 

vedlegget til forordning (EF) nr. 111/2005, som inngår i blandingen eller naturproduktet. 

c) Den høyeste prosentdelen av slike listeførte stoffer som inngår i blandingen eller naturproduktet. 

ix) En beskrivelse av den planlagte typen transaksjoner nevnt i artikkel 3 i forordning (EF) nr. 273/2004 og i artikkel 6  

nr. 1 i forordning (EF) nr. 111/2005. 

x) Dersom det er relevant, et bekreftet utdrag fra handels- eller virksomhetsregisteret. 

xi) En vandelsattest for den berørte markedsdeltakeren og den ansvarlige personen eller et dokument som viser at de kan 

gi nødvendige garantier for at transaksjonene vil forløpe korrekt, eller opplysninger som gjør det mulig for 

vedkommende myndighet å få tilgang til et slikt dokument. 

3. Dersom markedsdeltakeren allerede har status som godkjent markedsdeltaker i samsvar med artikkel 5a i rådsforordning 

(EØF) nr. 2913/92(1), kan vedkommende ved søknad om tillatelse angi AEO-sertifikatnummeret, slik at vedkommende 

myndighet kan ta hensyn til vedkommendes AEO-status. 

4. På skriftlig anmodning fra den relevante vedkommende myndighet skal søkeren framlegge eventuelle andre relevante 

opplysninger. 

5. Dersom søkeren er en fysisk person, får nr. 2 bokstav b) ii) og iii) ikke anvendelse, og nr. 2 bokstav b) iv) får bare 

anvendelse dersom det er relevant.  

  

(1) Rådsforordning (EØF) nr. 2913/92 av 12. oktober 1992 om innføring av Fellesskapets tollkodeks (EFT L 302 av 19.10.1992, s. 1). 
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6. Uten at det berører tiltakene truffet i samsvar med artikkel 10 nr. 1 i forordning (EF) nr. 273/2004 og artikkel 26 nr. 3 i 

forordning (EF) nr. 111/2005, skal vedkommende myndighet nekte å utstede tillatelsen dersom vilkårene i artikkel 3 nr. 2 

bokstav b) i denne forordning ikke er oppfylt, eller dersom det er rimelig grunn til å mistenke at de listeførte stoffene er 

beregnet på ulovlig framstilling av narkotika eller psykotrope stoffer. 

7. Ved handel mellom Unionen og tredjestater som nevnt i forordning (EF) nr. 111/2005 kan vedkommende myndighet 

enten begrense tillatelsens gyldighet til høyst tre år eller kreve at markedsdeltakerne minst hvert tredje år godtgjør at vilkårene 

for tildeling av tillatelsen fortsatt er oppfylt. 

Gyldigheten av tillatelser utstedt før ikrafttredelsen av denne forordning skal ikke berøres. 

8. En tillatelse kan ikke overdras. 

9. Innehaveren av tillatelsen skal søke om ny tillatelse dersom noe av det følgende planlegges: 

a) Tilføyelse av et listeført stoff. 

b) Påbegynnelse av en ny transaksjon. 

c) Adresseendring for forretningslokalet der transaksjonene finner sted. 

I slike tilfeller skal den eksisterende tillatelsen opphøre å være gyldig på den første av følgende datoer: 

i) Den datoen da gyldigheten utløper, når gyldighetstiden er fastsatt i samsvar med artikkel 3 nr. 6 i denne forordning eller i 

samsvar med artikkel 3 nr. 5 i forordning (EF) nr. 273/2004. 

ii) Den datoen da den nye tillatelsen begynner å gjelde. 

10. Nr. 9 får også anvendelse på tillatelser utstedt før datoen for anvendelse av denne forordning. 

11. Nr. 2–6 og nr. 8, 9 og 10 får også anvendelse på utstedelse av tillatelser i henhold til artikkel 3 nr. 2 i forordning (EF)  

nr. 273/2004, med unntak av særskilte tillatelser. 

12. De offentlige myndighetene som er nevnt i artikkel 3 nr. 2 og 6 i forordning (EF) nr. 273/2004, skal omfatte 

tollmyndigheter, politi og vedkommende myndigheters offisielle laboratorier. 

Artikkel 4 

Tilfeller der det ikke kreves tillatelse 

Apoteker, apoteker for veterinærpreparater, tollmyndigheter, politi, væpnede styrker og vedkommende myndigheters offisielle 

laboratorier kan unntas fra kravet om tillatelse i henhold til artikkel 6 nr. 1 i forordning (EF) nr. 111/2005, når disse 

markedsdeltakerne bruker utgangsstoffer for narkotika innenfor rammen av sitt offentlige verv. 

Markedsdeltakerne angitt i første ledd er også unntatt fra følgende: 

a) Framlegging av dokumentasjonen nevnt i artikkel 3 i forordning (EF) nr. 111/2005. 

b) Plikten til å utpeke en ansvarlig person som nevnt i artikkel 3 nr. 1 i denne forordning. 

Artikkel 5 

Vilkår for registrering 

1. For å bli registrert i henhold til artikkel 7 nr. 1 i forordning (EF) nr. 111/2005 skal markedsdeltakeren utpeke en person 

med ansvar for handelen med listeførte stoffer i kategori 2 i vedlegget til nevnte forordning, underrette vedkommende 

myndighet om navnet på og kontaktopplysningene til denne personen og underrette nevnte myndighet umiddelbart om 

eventuelle endringer av disse opplysningene. 

Den ansvarlige personen skal sikre at import, eksport eller formidlingsvirksomhet finner sted i samsvar med relevante 

lovbestemmelser og skal ha fullmakt til å representere markedsdeltakeren og til å treffe nødvendige beslutninger for å utføre 

denne oppgaven.  
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2. Markedsdeltakere som driver virksomhet med listeførte stoffer i kategori 2 i vedlegget til forordning (EF) nr. 111/2005, 

skal inngi en søknad som inneholder opplysningene og dokumentene nevnt i artikkel 3 nr. 2 bokstav b), med unntak av artikkel 

3 nr. 2 bokstav b) vi), x) og xi), med mindre vedkommende myndighet anmoder om det. 

Det samme gjelder markedsdeltakere som driver med eksport av listeførte stoffer i kategori 3 i vedlegget til forordning (EF)  

nr. 111/2005. 

3. Artikkel 3 nr. 3 og 4 får også anvendelse. 

4. Nr. 2 første ledd og nr. 3 får tilsvarende anvendelse på markedsdeltakere og brukere nevnt i artikkel 3 nr. 6 i forordning 

(EF) nr. 273/2004 med hensyn til listeførte stoffer i kategori 2 i vedlegg I til nevnte forordning. 

5. Brukere av listeførte stoffer i kategori 2A i vedlegg I til forordning (EF) nr. 273/2004 skal også framlegge opplysninger 

om bruken av de listeførte stoffene. 

Artikkel 6 

Tilfeller der det ikke kreves registrering 

Følgende kategorier kan unntas fra kravet om registrering i henhold til artikkel 7 nr. 1 i forordning (EF) nr. 111/2005: 

a) Apoteker, apoteker for veterinærpreparater, tollmyndigheter, politi, vedkommende myndigheters offisielle laboratorier og 

væpnede styrker når disse markedsdeltakerne bruker utgangsstoffer for narkotika innenfor rammen av sitt offentlige verv. 

b) Markedsdeltakere som driver med eksport av listeførte stoffer i kategori 3 i vedlegget til forordning (EF) nr. 111/2005, dersom 

summen av mengdene som eksporteres i foregående kalenderår (1. januar–31. desember), ikke overskrider mengdene angitt i 

vedlegg I til denne forordning. Dersom disse mengdene overskrides i inneværende kalenderår, skal markedsdeltakeren 

umiddelbart oppfylle kravet om registrering. 

c) Markedsdeltakere som driver med eksport av blandinger som inneholder listeførte stoffer i kategori 3 i vedlegget til 

forordning (EF) nr. 111/2005, dersom mengden av det listeførte stoffet som finnes i blandingen, i det foregående 

kalenderåret ikke overskrider mengdene angitt i vedlegg I til denne forordning. Dersom disse mengdene overskrides i 

inneværende kalenderår, skal markedsdeltakeren umiddelbart oppfylle kravet om registrering. 

Artikkel 7 

Vilkår for unntak fra visse krav 

Med hensyn til artikkel 6 i forordning (EF) nr. 273/2004 skal kundene underrette sine leverandører om hvorvidt nevnte artikkel 

får anvendelse på dem. 

Artikkel 8 

Kriterier for å fastslå om en transaksjon har et lovlig formål 

1. Markedsdeltakeren skal framlegge opplysninger om at forsendelsen har forlatt eksportstaten i samsvar med gjeldende 

nasjonale bestemmelser vedtatt i henhold til artikkel 12 i De forente nasjoners konvensjon vedrørende ulovlig handel med 

narkotika og psykotropiske stoffer(1), for å dokumentere at transaksjonen har et lovlig formål i henhold til artikkel 8 nr. 1 i 

forordning (EF) nr. 111/2005. 

2. For dette formål skal markedsdeltakeren enten bruke malen i vedlegg II til denne forordning eller framlegge 

importtillatelsen nevnt i artikkel 20 i forordning (EF) nr. 111/2005 eller kundeerklæringen nevnt i artikkel 4 i forordning 

(EF) nr. 273/2004.  

  

(1) Rådsvedtak 90/611/EØF av 22. oktober 1990 (EFT L 326 av 24.11.1990, s. 56). 
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Artikkel 9 

Opplysninger som kreves for å overvåke handelen 

1. Med hensyn til artikkel 8 nr. 2 i forordning (EF) nr. 273/2004 skal markedsdeltakerne underrette vedkommende 

myndigheter i form av et sammendrag om mengdene av listeførte stoffer som er brukt eller levert, og, når det gjelder levering, 

om mengden som er levert til hver tredjepart. 

For listeførte stoffer i kategori 3 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 273/2004 får første ledd bare anvendelse på anmodning fra 

vedkommende myndigheter. 

2. Med hensyn til artikkel 9 nr. 2 i forordning (EF) nr. 111/2005 skal markedsdeltakere underrette vedkommende 

myndigheter om følgende: 

a) Eksport av listeførte stoffer som omfattes av en eksporttillatelse. 

b) All import av listeførte stoffer i kategori 1 i vedlegget til forordning (EF) nr. 111/2005 som krever en importtillatelse, eller 

alle tilfeller der listeførte stoffer i kategori 2 i vedlegget til forordning (EF) nr. 111/2005 innføres til en frisone av 

kontrolltype II, er satt under en suspensjonsprosedyre, bortsett fra transitt, eller er frigitt for fri omsetning. 

c) All formidlingsvirksomhet som omfatter listeførte stoffer i kategori 1 og 2 i vedlegget til forordning (EF) nr. 111/2005. 

3. Opplysningene nevnt i nr. 2 bokstav a) skal vise til bestemmelsesstatene, mengdene som er eksportert, og eventuelt 

eksporttillatelsenes referansenumre. 

4. Opplysningene nevnt i nr. 2 bokstav b) skal vise til eksporttredjestaten og eventuelt importtillatelsenes referansenumre. 

5. Opplysningene nevnt i nr. 2 bokstav c) skal vise til tredjestatene som er involvert i denne formidlingsvirksomheten, og 

eventuelt til eksport- eller importtillatelsene. Markedsdeltakerne skal på anmodning fra vedkommende myndigheter framlegge 

ytterligere opplysninger. 

6. Vedkommende myndigheter skal behandle opplysningene nevnt i denne artikkel som fortrolige forretningsopplysninger. 

Artikkel 10 

Vilkår for fastsettelse av lister over bestemmelsesstater for eksport av listeførte stoffer i kategori 2 og 3 

Listene nevnt i artikkel 11 nr. 1 i forordning (EF) nr. 111/2005 skal inneholde alle følgende opplysninger: 

a) Tredjestater som Unionen har inngått en særskilt avtale med om utgangsstoffer for narkotika. 

b) Tredjestater som har anmodet om å motta forhåndsmeldinger om eksport i samsvar med artikkel 12 nr. 10 i De forente 

nasjoners konvensjon vedrørende ulovlig handel med narkotika og psykotropiske stoffer fra 1988. 

c) Tredjestater som har anmodet om å motta forhåndsmeldinger om eksport i samsvar med artikkel 24 i De forente nasjoners 

konvensjon vedrørende ulovlig handel med narkotika og psykotropiske stoffer fra 1988. 

Listene over de spesifikke bestemmelsesstatene for eksport av listeførte stoffer i kategori 2 og 3 i vedlegget som er nevnt i 

bokstav a), b) og c), skal offentliggjøres på Kommisjonens nettsted. 

Artikkel 11 

Kriterier for fastsettelse av forenklede framgangsmåter for forhåndsmeldinger om eksport 

1. I henhold til artikkel 11 nr. 3 i forordning (EF) nr. 111/2005 kan vedkommende myndighet sende en forenklet 

forhåndsmelding om eksport som omfatter flere eksporttransaksjoner gjennomført i et bestemt tidsrom på enten seks eller 

tolv måneder, dersom det dreier seg om eksport som omfattes av den forenklede framgangsmåten for eksporttillatelse.  



Nr. 45/138 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 2.7.2020 

 

2. Vedkommende myndighet i eksportstaten skal framlegge opplysningene angitt i artikkel 13 nr. 1 i forordning (EF)  

nr. 111/2005 for vedkommende myndighet i bestemmelsestredjestaten. 

3. Vedkommende myndighet skal underrette bestemmelsesstaten om dette og skal for dette formål bruke det nettbaserte 

systemet for forhåndsmeldinger om eksport (PEN) eller «den multilaterale meldingen for rapportering av kjemiske stoffer» i 

vedlegg III til denne forordning. 

Artikkel 12 

Kriterier for fastsettelse av forenklede framgangsmåter for eksporttillatelser 

1. Etter søknad fra den berørte markedsdeltakeren kan vedkommende myndighet utstede en eksporttillatelse ved bruk av en 

forenklet framgangsmåte i henhold til artikkel 19 i forordning (EF) nr. 111/2005 i tilfelle av hyppig eksport av et bestemt 

listeført stoff i kategori 3 og 4 i vedlegget til nevnte forordning, som involverer samme eksportør etablert i Unionen og samme 

importør i den samme bestemmelsestredjestaten, i et bestemt tidsrom på enten seks eller tolv måneder. 

En slik forenklet eksporttillatelse kan bare utstedes i følgende tilfeller: 

a) Når markedsdeltakeren i forbindelse med tidligere eksport har vist evne til å oppfylle alle forpliktelser knyttet til denne 

eksporten, og ikke har overtrådt relevant regelverk. 

b) Når vedkommende myndighet finner det godtgjort at disse eksporttransaksjonene har et lovlig formål. 

2. Søknaden om forenklet eksporttillatelse skal minst inneholde følgende: 

a) Navnet på og adressen til eksportøren, importøren i tredjestaten og sluttmottakeren. 

b) Navnet på det listeførte stoffet, som fastsatt i vedlegget til forordning (EF) nr. 111/2005, eller dersom det gjelder en 

blanding eller et naturprodukt, blandingens eller naturproduktets navn og KN-kode og navnet på alle listeførte stoffer som 

finnes i blandingen eller naturproduktet, som angitt i vedlegget til forordning (EF) nr. 111/2005. 

c) Den største mengden av det listeførte stoffet som er beregnet på eksport. 

d) Det bestemte tidsrommet som er planlagt for eksporttransaksjonene. 

3. Vedkommende myndighet skal treffe beslutning om søknaden om forenklet eksporttillatelse innen en frist på 15 virkedager 

fra datoen da den mottok de påkrevde opplysningene. 

4. I medisinske akuttsituasjoner skal vedkommende myndighet, dersom vilkårene i nr. 1 bokstav a) og b) i denne artikkel er 

oppfylt, treffe beslutning om søknaden om forenklet eksporttillatelse for eksport av listeførte stoffer i kategori 4 oppført i 

vedlegget til forordning (EF) nr. 111/2005 umiddelbart eller senest innen tre virkedager etter mottak av søknaden. 

Artikkel 13 

Vilkår og krav angående opplysningene som skal framlegges om gjennomføringen av overvåkingstiltakene 

1. Medlemsstatene skal oversende opplysningene nevnt i artikkel 32 nr. 1 i forordning (EF) nr. 111/2005 og artikkel 13 nr. 1 

i forordning (EF) nr. 273/2004 til Kommisjonen i måneden etter hvert kalenderkvartal. Disse skal omfatte opplysninger om alle 

tilfeller der frigivelsen av listeførte og ikke-listeførte stoffer er blitt midlertidig opphevet, eller der listeførte og ikke-listeførte 

stoffer er blitt holdt tilbake. 

2. Opplysningene skal inneholde følgende: 

a) Stoffenes navn. 
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b) Stoffenes opprinnelse, proveniens og bestemmelsessted, dersom dette er kjent. 

c) Mengden av stoffene, deres tollmessige status og hvilke transportmidler som er brukt. 

3. Ved utgangen av hvert kalenderår skal Kommisjonen underrette alle medlemsstatene om de opplysningene den har mottatt 

i henhold til nr. 1. 

Artikkel 14 

Oppheving 

Forordning (EF) nr. 1277/2005 oppheves. 

Artikkel 15 

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

Den får anvendelse fra 1. juli 2015. 

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

Utferdiget i Brussel 24. april 2015. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  



Nr. 45/140 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 2.7.2020 

 

VEDLEGG I 

Stoff Mengde 

Aceton(1) 50 kg 

Etyleter(1) 20 kg 

Metyletylketon(1) 50 kg 

Toluen(1) 50 kg 

Svovelsyre 100 kg 

Saltsyre 100 kg 

(1) Saltene av disse stoffene når forekomsten av slike salter er mulig. 
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VEDLEGG II 

 

 

Den europeiske union 

Markedsdeltakerens erklæring om innførsel av 

listeførte stoffer til Unionens tollområde 

(artikkel 8 i forordning (EF) nr. 111/2005) 

 Artikkel 12 i De forente nasjoners konvensjon vedrørende ulovlig 

handel med narkotika og psykotropiske stoffer 

O
R

IG
IN

A
L

 

1.  Markedsdeltaker 

(navn, adresse, telefon, telefaks, e-post) 

2.a. Eksportstat 

2.b.  Transittstat(er) 

2.c.  Endelig bestemmelsesstat 

3a. Eksportør i eksportstaten (navn, adresse, telefon, 

telefaks, e-post) 

3b.  Vedkommende myndighet i eksportstaten (navn, 

adresse, telefon, telefaks, e-post) 

4a.  Importør i bestemmelsesstaten (navn, adresse, 

telefon, telefaks, e-post) 

4b.  Vedkommende myndighet i importstaten (navn, 

adresse, telefon, telefaks, e-post) 

5a.  Listeført stoff 5a.  KN-kode 

 5a.  Nettovekt 

 5a.  % av blandingen 

 5b.  Listeført stoff 5b.  KN-kode 

 5b.  Nettovekt 

 5b.  % av blandingen 

6a.  Nummer på eksportstatens konnossement/luft-

fraktbrev eller andre transportdokumenter 

6b.  Referansenummer på eksporttillatelsen til eksportøren 

i eksporttredjestaten (valgfritt) 

7.  Markedsdeltakerens erklæring: 

Navn:  ______________________________  Representant for:  ________________________________  (markedsdeltaker) 

Undertegnede erklærer herved at de listeførte stoffene, så vidt jeg kjenner til, har forlatt eksportstaten i samsvar med 

de gjeldende bestemmelsene vedtatt i henhold til artikkel 12 i De forente nasjoners konvensjon vedrørende ulovlig 

handel med narkotika og psykotropiske stoffer. Følgende dokumentasjon er vedlagt (valgfritt): 

 Kopi av eksporttillatelse  Kopi av tillatelse/registrering 

Underskrift:  ____________________  Sted:  ____________________________  Dato:  _______________________  
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Merknader 

1. Malens utforming er ikke bindende. 

2. Nummerrekkefølgen og teksten i malen er bindende. 

3. Vern av personopplysninger 

Når Europakommisjonen behandler personopplysninger som forekommer i dette dokumentet, får europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 45/2001 om personvern i forbindelse med behandling av personopplysninger i Fellesskapets 

institusjoner og organer og om fri utveksling av slike opplysninger anvendelse. 

Når vedkommende myndighet i en medlemsstat behandler personopplysninger som forekommer i dette dokumentet, får 

nasjonale bestemmelser som gjennomfører direktiv 95/46/EF, anvendelse. 

Formålet med behandlingen av personopplysninger er å overvåke handelen med utgangsstoffer for narkotika i Unionen i 

samsvar med forordning (EF) nr. 273/2004, endret ved forordning (EU) nr. 1258/2013, og mellom Unionen og tredjestater i 

samsvar med forordning (EF) nr. 111/2005, endret ved forordning (EU) nr. 1259/2013. 

Behandlingsansvarlig for behandling av opplysningene er vedkommende nasjonale myndighet som dette dokumentet er 

inngitt til. Listen over vedkommende myndigheter er offentliggjort på Kommisjonens nettsted: 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_controls/drugs_precursors/legislation/national_

competent_authorities.pdf 

I samsvar med artikkel 17 i forordning (EF) nr. 111/2005 om fastsettelse av regler for overvåking av handel med 

utgangsstoffer for narkotika mellom Unionen og tredjestater og uten at det berører gjeldende bestemmelser om vern av 

personopplysninger i Unionen, og for det formål å kontrollere og overvåke visse stoffer som ofte brukes til ulovlig 

framstilling av narkotika og psykotrope stoffer, kan Kommisjonen og vedkommende myndigheter i medlemsstatene 

utveksle personopplysninger og informasjon i dette dokumentet med relevante myndigheter i tredjestater. 

Den registrerte har rett til å få innsyn i personopplysninger om vedkommende selv som vil bli behandlet, og eventuelt til å 

rette, slette eller blokkere personopplysninger i samsvar med forordning (EF) nr. 45/2001 eller de nasjonale lovene som 

gjennomfører direktiv 95/46/EF. 

Alle anmodninger om å utøve retten til innsyn, retting, sletting eller blokkering skal inngis til og behandles av 

vedkommende myndigheter som dette dokumentet er inngitt til. 

Det rettslige grunnlaget for behandling av personopplysningene er artikkel 33 i forordning (EF) nr. 111/2005 og artikkel 

13b i forordning (EF) nr. 273/2004. 

Personopplysningene i dette dokumentet skal ikke oppbevares lenger enn det som er nødvendig for formålene som de ble 

samlet inn for. 

Ved eventuelle konflikter kan klager inngis til den relevante nasjonale personvernmyndigheten. Kontaktopplysninger til 

nasjonale personvernmyndigheter finnes på nettstedet til Europakommisjonen, Generaldirektoratet for rettslige spørsmål 

(http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/eu/index_en.htm#h2-1). 

Dersom klagen gjelder Europakommisjonens behandling av personopplysninger, skal den inngis til EUs datatilsyn: 

(http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/). 

 _____  
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VEDLEGG III 

 

MULTILATERAL MELDING FOR RAPPORTERING AV KJEMISKE STOFFER 

1.  HOVEDMOTTAKER 

2.  Ytterligere mottaker 

3.  Ytterligere mottaker 

4.  Navn 5.  Organ/etat (navn og adresse) 6.  Stat 

7.  Telefonnummer 8.  Telefaks 9.  E-post 

10.  Underskrift og dato 

11.  Denne forsendelsen  VIL / VIL IKKE bli gjennomført dersom det ikke mottas et svar innen ... dager. 

12.  Har ditt tollsted / din etat noen innvendinger mot denne forsendelsen?  Ja  Nei  Krever ytterligere 

undersøkelse 

Dersom svaret er JA, vennligst gi nærmere opplysninger og begrunnelse. 

 
DEL A 

 

Denne multilaterale meldingen for rapportering av kjemiske stoffer omfatter 

 én eksporttransaksjon eller 

 flere eksporttransaksjoner som skal gjennomføres innenfor en bestemt tidsramme (Startdato: ......  Sluttdato:  ..... ). 

13.  Det listeførte stoffets navn 14.  Mengde og vekt 15.  KN-kode 

16.  Eksportstat 17.  Utførselssted 18.  Avgangsdato 

19.  Importstat 20. Innførselssted 21.  Forventet ankomstdato 

22.  Omlastingsrute (inkludert frisoner og endelig bestemmelsessted) 23.  Transportmiddel 

24.  Importør (navn, adresse, telefon og telefaks) 

25.  Import-/eksporttillatelsens nummer 

26.  Sluttmottaker (navn, adresse, telefon og telefaks) 

27.  Andre merknader 

 
DEL B 

 

28.  Eksportør, framstiller eller leverandør (navn, adresse, telefon og telefaks) 

29.  Mellommenn (navn, adresse, telefon og telefaks) 

30.  Transittselskaper (navn, adresse, telefon og telefaks) 

31.  Transportopplysninger (rutenr./fartøy o.l.) 
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Merknader 

1. Malens utforming er ikke bindende. 

2. Nummerrekkefølgen og teksten i malen er bindende. Feltene med tekst i fet skrift må fylles ut. 

3. Nærmere opplysninger om feltene: 

Feltet «Del A»: Angi om meldingen omfatter én eller flere eksporttransaksjoner. Dersom den omfatter flere transaksjoner, 

angis den planlagte tidsrammen. 

Felt 14 (mengde og vekt): Dersom meldingen omfatter flere eksporttransaksjoner, angis største mengde og vekt. 

Felt 18 (avgangsdato): Dersom meldingen omfatter flere eksporttransaksjoner, angis den siste anslåtte avgangsdatoen i dette 

feltet. 

4. Vern av personopplysninger 

Når Europakommisjonen behandler personopplysninger som forekommer i dette dokumentet, får europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 45/2001 om personvern i forbindelse med behandling av personopplysninger i Fellesskapets 

institusjoner og organer og om fri utveksling av slike opplysninger anvendelse. 

Når vedkommende myndighet i en medlemsstat behandler personopplysninger som forekommer i dette dokumentet, får 

nasjonale bestemmelser som gjennomfører direktiv 95/46/EF, anvendelse. 

Formålet med behandlingen av personopplysninger er å overvåke handelen med utgangsstoffer for narkotika i Unionen i 

samsvar med forordning (EF) nr. 273/2004, endret ved forordning (EU) nr. 1258/2013, og mellom Unionen og tredjestater i 

samsvar med forordning (EF) nr. 111/2005, endret ved forordning (EU) nr. 1259/2013. 

Behandlingsansvarlig for behandling av opplysningene er vedkommende nasjonale myndighet som dette dokumentet er 

inngitt til. Listen over vedkommende myndigheter er offentliggjort på Kommisjonens nettsted: 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_controls/drugs_precursors/legislation/ 

national_competent_authorities.pdf 

I samsvar med artikkel 17 i forordning (EF) nr. 111/2005 om fastsettelse av regler for overvåking av handel med 

utgangsstoffer for narkotika mellom Unionen og tredjestater og uten at det berører gjeldende bestemmelser om vern av 

personopplysninger i Unionen, og for det formål å kontrollere og overvåke visse stoffer som ofte brukes til ulovlig 

framstilling av narkotika og psykotrope stoffer, kan Kommisjonen og vedkommende myndigheter i medlemsstatene 

utveksle personopplysninger og informasjon i dette dokumentet med relevante myndigheter i tredjestater. 

Den registrerte har rett til å få innsyn i personopplysninger om vedkommende selv som vil bli behandlet, og eventuelt til å 

rette, slette eller blokkere personopplysninger i samsvar med forordning (EF) nr. 45/2001 eller de nasjonale lovene som 

gjennomfører direktiv 95/46/EF. 

Alle anmodninger om å utøve retten til innsyn, retting, sletting eller blokkering skal inngis til og behandles av 

vedkommende myndigheter som dette dokumentet er inngitt til. 

Det rettslige grunnlaget for behandling av personopplysningene er artikkel 33 i forordning (EF) nr. 111/2005 og artikkel 

13b i forordning (EF) nr. 273/2004. 

Personopplysningene i dette dokumentet skal ikke oppbevares lenger enn det som er nødvendig for formålene som de ble 

samlet inn for. 

Ved eventuelle konflikter kan klager inngis til den relevante nasjonale personvernmyndigheten. Kontaktopplysninger til 

nasjonale personvernmyndigheter finnes på nettstedet til Europakommisjonen, Generaldirektoratet for rettslige spørsmål 

(http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/eu/index_en.htm#h2-1). 
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Dersom klagen gjelder Europakommisjonens behandling av personopplysninger, skal den inngis til EUs datatilsyn: 

(http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/). 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2015/1013 

av 25. juni 2015 

om fastsettelse av regler i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 273/2004 om 

utgangsstoffer for narkotika samt rådsforordning (EF) nr. 111/2005 om fastsettelse av regler for 

overvåking av handel med utgangsstoffer for narkotika mellom Unionen og tredjestater(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 273/2004 av 11. februar 2004 om utgangsstoffer for 

narkotika(1), særlig artikkel 14, 

under henvisning til rådsforordning (EF) nr. 111/2005 av 22. desember 2004 om fastsettelse av regler for overvåking av handel 

med utgangsstoffer for narkotika mellom Unionen og tredjestater(2), særlig artikkel 6 nr. 3, artikkel 9 nr. 2 tredje ledd og 

artikkel 28, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved kommisjonsforordning (EF) nr. 1277/2005(3) fastsettes det regler for gjennomføring av forordning (EF) 

nr. 273/2004 og forordning (EF) nr. 111/2005 om utgangsstoffer for narkotika. Både forordning (EF) nr. 273/2004 og 

forordning (EF) nr. 111/2005 er blitt endret etter at forordning (EF) nr. 1277/2005 ble vedtatt, for å gi Kommisjonen 

myndighet til å vedta delegerte rettsakter og gjennomføringsrettsakter i henhold til artikkel 290 og 291 i traktaten. Det 

bør derfor vedtas nye regler i samsvar med denne nye myndigheten. 

2) Forordning (EF) nr. 273/2004 gjelder handel i Unionen, og forordning (EF) nr. 111/2005 gjelder internasjonal handel, 

men mange av bestemmelsene er felles for begge forordninger. For å sikre sammenheng er det berettiget å vedta én 

gjennomføringsrettsakt som dekker begge forordninger. 

3) For å sikre rettssikkerhet og en ensartet håndheving av bestemmelsene i denne forordning bør begrepet «forretningslokaler» 

defineres. 

4) De gjeldende bestemmelsene om saksbehandlingsreglene for utstedelse av tillatelser, framgangsmåten og formatet for 

framlegging av opplysningene som er nødvendige for å overvåke handelen, samt formatet for håndtering av import- og 

eksporttillatelser har vist seg å være effektive, og de bør derfor i all hovedsak fortsatt få anvendelse i henhold til denne 

forordning. 

5) Saksbehandlingsreglene for innvilgelse av registrering til markedsdeltakere og brukere, som definert i forordning (EF) 

nr. 273/2004 og forordning (EF) nr. 111/2005, bør derfor gjenspeile saksbehandlingsreglene for utstedelse av tillatelser. 

6) For å sikre at opplysningene som registreres i den europeiske databasen for utgangsstoffer for narkotika, holder høy 

kvalitet og er sammenhengende, og for å unngå dobbeltoppføringer, bør hver medlemsstat opprette ett kontaktpunkt som 

overfører opplysningene til databasen. Opplysningene bør overføres uten ugrunnet opphold. Opplysninger om en 

tillatelse eller registrering bør omfatte elementer som er nødvendige for å identifisere markedsdeltakeren eller brukeren 

som innehar tillatelsen eller registreringen, samt det eller de stoffene som omfattes. Tilgangen til opplysningene bør 

begrenses til det minimumsnivået som er nødvendig for at offentlige myndighetene skal kunne utføre sine oppgaver. 

7) Overgangsbestemmelsene bør gjøre det mulig å bruke papirskjemaene som er utstedt før ikrafttredelsen av denne 

forordning i samsvar med tidligere bestemmelser, fram til beholdningen av slike papirskjemaer er tømt.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 162 av 27.6.2015, s. 33, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 49/2018 av 

23. mars 2018 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den 

europeiske unions tidende nr. 6 av 30.1.2020, s. 21. 

(1) EUT L 47 av 18.2.2004, s. 1. 

(2) EUT L 22 av 26.1.2005, s. 1. 

(3) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1277/2005 av 27. juli 2005 om fastsettelse av gjennomføringsregler for europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 273/2004 om utgangsstoffer for narkotika og for rådsforordning (EF) nr. 111/2005 om fastsettelse av regler for 

overvåking av handelen med utgangsstoffer for narkotika mellom Fellesskapet og tredjestater (EUT L 202 av 3.8.2005, s. 7). 

2020/EØS/45/19 
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8) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Komiteen for utgangsstoffer for narkotika. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Formål 

Ved denne forordning fastsettes det ensartede saksbehandlingsregler for gjennomføring av forordning (EF) nr. 273/2004 og 

forordning (EF) nr. 111/2005 med hensyn til utstedelse av tillatelser til og registrering av markedsdeltakere og brukere samt 

oppføring av disse i den europeiske databasen for utgangsstoffer for narkotika, hvilke opplysninger markedsdeltakerne må 

framlegge med henblikk på overvåking av handelen, og tillatelse til eksport og import av utgangsstoffer for narkotika. 

Artikkel 2 

Definisjoner 

I denne forordning menes med «forretningslokaler» den eller de bygningene og den tomten som en markedsdeltaker disponerer 

på ett og samme sted. 

Artikkel 3 

Framgangsmåte for utstedelse av tillatelse 

1.  En markedsdeltaker eller bruker skal inngi søknad til vedkommende myndighet om å få utstedt en tillatelse som nevnt i 

artikkel 3 nr. 2 i forordning (EF) nr. 273/2004 eller artikkel 6 nr. 1 i forordning (EF) nr. 111/2005, enten elektronisk eller 

skriftlig som fastsatt av den berørte medlemsstaten. 

En søknad skal anses for å være fullstendig når den inneholder alle opplysningene angitt i artikkel 3 nr. 2 bokstav b) i delegert 

kommisjonsforordning (EU) 2015/1011(1). 

2.  Ved vurderingen av en søknad om tillatelse kan vedkommende myndighet også ta hensyn til resultatene fra eventuelle 

tidligere vurderinger eller revisjoner av markedsdeltakeren som søker, og som har status som godkjent markedsdeltaker (AEO) 

som definert i artikkel 5a i rådsforordning (EØF) nr. 2913/92(2), i den grad disse er relevante for å undersøke vilkårene for 

utstedelse av en tillatelse. 

Som unntak fra artikkel 3 nr. 1 i denne forordning kan vedkommende myndighet tillate at markedsdeltakere med status som 

AEO ikke framlegger alle opplysningene angitt i artikkel 3 nr. 2 bokstav b) i delegert forordning (EU) 2015/1011 når de inngir 

en søknad. 

3.  Vedkommende myndighet skal først vurdere om en søknad er fullstendig. 

Dersom en søknad ikke anses for å være fullstendig, skal vedkommende myndighet underrette søkeren om dette og be 

vedkommende om å framlegge eventuelle manglende opplysninger eller relevante tilleggsopplysninger. 

Dersom en søknad anses for å være fullstendig, skal vedkommende myndighet bekrefte overfor søkeren at den har mottatt en 

fullstendig søknad.  

  

(1) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/1011 av 24. april 2015 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 273/2004 

om utgangsstoffer for narkotika og rådsforordning (EF) nr. 111/2005 om fastsettelse av regler for overvåking av handel med utgangsstoffer 

for narkotika mellom Unionen og tredjestater samt om oppheving av kommisjonsforordning (EF) nr. 1277/2005 (EUT L 162 av 27.6.2015, 

s. 12). 

(2) Rådsforordning (EØF) nr. 2913/92 av 12. oktober 1992 om innføring av Fellesskapets tollkodeks (EFT L 302 av 19.10.1992, s. 1). 
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4.  Vedkommende myndighet skal treffe beslutning om utstedelse av tillatelse innen 60 virkedager fra datoen for mottak av 

en fullstendig søknad dersom det gjelder en ny tillatelse, og innen 30 virkedager dersom det gjelder fornyelse av en tillatelse. 

5.  Enhver beslutning om ikke å utstede tillatelse skal være begrunnet og skal meddeles søkeren elektronisk eller skriftlig. 

6.  Tillatelsen kan omfatte transaksjonene nevnt i forordning (EF) nr. 273/2004 og forordning (EF) nr. 111/2005. 

Artikkel 4 

Tillatelsens omfang 

Vedkommende myndighet kan utstede en tillatelse 

a)  som omfatter alle listeførte stoffer og alle transaksjoner per forretningslokale, eller 

b)  som omfatter alle listeførte stoffer og alle transaksjoner per medlemsstat. 

Artikkel 5 

Tillatelsens format 

Enhver tillatelse som nevnt i artikkel 3 nr. 2 i forordning (EF) nr. 273/2004 eller artikkel 6 nr. 1 i forordning (EF) nr. 111/2005 

skal utstedes i det formatet som er fastsatt i vedlegg I til denne forordning. 

Artikkel 6 

Senere endringer 

Dersom opplysningene i en søknad om tillatelse, bortsett fra opplysningene nevnt i artikkel 3 nr. 9 i delegert forordning (EU) 

2015/1011, endres etter at en tillatelse er blitt utstedt, skal innehaveren av tillatelsen underrette vedkommende myndighet 

elektronisk eller skriftlig innen ti virkedager etter endringen. 

Dersom vilkårene nevnt i artikkel 3 i delegert forordning (EU) 2015/1011 fortsatt er oppfylt etter endringen, og dersom 

tillatelsen inneholder opplysningene som skal endres, skal vedkommende myndighet endre tillatelsen i samsvar med dette. 

Artikkel 7 

Gyldighet, midlertidig oppheving og tilbakekalling av tillatelser 

1.  Dersom en tillatelse er utløpt eller er blitt tilbakekalt, skal innehaveren av tillatelsen sende den aktuelle tillatelsen tilbake 

til vedkommende myndighet innen ti virkedager etter utløpsdatoen eller tilbakekallingsdatoen. 

2.  Dersom en vedkommende myndighet beslutter å midlertidig oppheve eller tilbakekalle en tillatelse, skal beslutningen 

meddeles innehaveren av tillatelsen elektronisk eller skriftlig sammen med en begrunnelse for hvorfor tillatelsen er midlertidig 

opphevet eller tilbakekalt. 

Artikkel 8 

Særskilte tillatelser 

Artikkel 3–7 i denne forordning får ikke anvendelse på de særskilte tillatelsene nevnt i artikkel 3 nr. 2 i forordning (EF) 

nr. 273/2004.  
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Artikkel 9 

Framgangsmåte for registrering 

1.  Artikkel 3, 4, 6 og 7 får anvendelse på framgangsmåten for registrering i henhold til artikkel 3 nr. 6 i forordning (EF) 

nr. 273/2004 eller artikkel 7 nr. 1 i forordning (EF) nr. 111/2005. 

2.  En registrering i henhold til artikkel 3 nr. 6 i forordning (EF) nr. 273/2004 eller artikkel 7 nr. 1 i forordning (EF) 

nr. 111/2005 skal utstedes i det formatet som er fastsatt i vedlegg II. 

3.  Som unntak fra nr. 2 kan vedkommende myndighet innvilge registrering på et skjema som er trykt før ikrafttredelsen av 

denne forordning, og som oppfyller de nasjonale reglene som gjaldt før ikrafttredelsen av denne forordning, fram til 

beholdningen er tømt. 

4.  Nr. 1, 2 og 3 får ikke anvendelse på særskilte registreringer nevnt i artikkel 3 nr. 6 i forordning (EF) nr. 273/2004. 

Artikkel 10 

Opplysninger som kreves for å overvåke handelen 

1.  Markedsdeltakerne skal framlegge opplysningene nevnt i artikkel 8 nr. 2 i forordning (EF) nr. 273/2004 elektronisk eller 

skriftlig, alt etter hva den berørte medlemsstaten har fastsatt, før 15. februar i hvert kalenderår for listeførte stoffer i kategori 1 

og 2 i vedlegg I til nevnte forordning. 

2.  Markedsdeltakerne skal framlegge opplysningene nevnt i artikkel 9 nr. 2 i forordning (EF) nr. 111/2005 elektronisk eller 

skriftlig, alt etter hva den berørte medlemsstaten har fastsatt, før 15. februar i hvert kalenderår. 

3.  En markedsdeltaker skal framlegge de årlige rapportene nevnt i nr. 1 og 2, selv om det ikke er utført noen transaksjoner i 

et gitt år. 

Artikkel 11 

Eksport- og importtillatelser 

1.  Eksport- og importtillatelsene nevnt i artikkel 28 i forordning (EF) nr. 111/2005 skal utstedes i det formatet som er fastsatt 

i henholdsvis vedlegg III og IV til denne forordning. 

Som unntak fra første ledd kan feltet som gjelder tillatelsens nummer, ha et annet format dersom eksport- eller importtillatelsen 

utstedes elektronisk. 

2.  En eksporttillatelse skal utferdiges i fire eksemplarer som nummereres 1–4. Eksemplar nr. 1 skal oppbevares av den 

myndigheten som utsteder tillatelsen. Eksemplar nr. 2 og 3 skal ledsage det listeførte stoffet og framlegges for det tollstedet der 

tolldeklarasjonen for eksport innleveres, og deretter for vedkommende myndighet på utførselsstedet fra Unionens tollområde. 

Vedkommende myndighet på utførselsstedet skal returnere eksemplar nr. 2 til den utstedende myndighet. Eksemplar nr. 3 skal 

ledsage de listeførte stoffene til vedkommende myndighet i importstaten. Eksemplar nr. 4 skal beholdes av eksportøren. 

3.  En importtillatelse skal utferdiges i fire eksemplarer som nummereres 1–4. Eksemplar nr. 1 skal oppbevares av den 

myndigheten som utsteder tillatelsen. Eksemplar nr. 2 skal sendes til vedkommende myndighet i eksportstaten av den 

utstedende myndighet. Eksemplar nr. 3 skal ledsage det listeførte stoffet fra innførselsstedet på Unionens tollområde til 

importørens forretningslokaler, som skal sende dette eksemplaret til den utstedende myndighet. Eksemplar nr. 4 skal beholdes 

av importøren. 

4.  En og samme eksport- eller importtillatelse skal ikke omfatte mer enn to listeførte stoffer.  
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5.  Tillatelsene skal utferdiges på ett eller flere av de offisielle språkene i Unionen. Med mindre tillatelsen utstedes elektronisk, 

skal den være i A4-format og ha en bakgrunn med guillochetrykk, slik at alle forfalskninger med mekaniske eller kjemiske midler 

blir synlige. 

6.  En medlemsstat kan trykke tillatelsesskjemaene selv eller overlate trykkingen til trykkerier som den har godkjent. I sistnevnte 

tilfelle skal hvert tillatelsesskjema være utstyrt med en henvisning til en slik godkjenning og være påført trykkeriets navn og 

adresse eller et kjennetegn som gjør det mulig å identifisere trykkeriet. 

7.  Som unntak fra nr. 1–6 kan en medlemsstat utstede en eksport- eller importtillatelse på et skjema som er trykt før 

ikrafttredelsen av denne forordning, og som er i samsvar med kommisjonsforordning (EF) nr. 1277/2005, fram til beholdningen er 

tømt. 

8.  Eksporttillatelser som utstedes ved hjelp av en forenklet framgangsmåte, skal utferdiges ved bruk av eksemplar nr. 1, 2 og 4 

av skjemaet i vedlegg III. Eksemplar nr. 1 skal oppbevares av den myndigheten som utsteder tillatelsen. Eksemplar nr. 2 og 4 skal 

beholdes av eksportøren. Eksportøren skal på baksiden av eksemplar nr. 2 angi nærmere opplysninger om hver eksporttransaksjon, 

særlig mengden av det listeførte stoffet som inngår i hver eksporttransaksjon, og den gjenværende mengden. Eksemplar nr. 2 skal 

framlegges for tollstedet når tolldeklarasjonen innleveres. Tollstedet skal bekrefte opplysningene og returnere eksemplar nr. 2 til 

eksportøren. 

9.  Markedsdeltakeren skal angi tillatelsens nummer og ordene «forenklet framgangsmåte for eksporttillatelse» på 

tolldeklarasjonen for hver eksporttransaksjon. Dersom utpasseringstollstedet ikke befinner seg på utførselsstedet fra Unionens 

tollområde, skal opplysningene angis på dokumentene som følger med eksportforsendelsen. 

10.  Eksportøren skal returnere eksemplar nr. 2 til den utstedende myndighet senest ti virkedager etter at gyldighetstiden for 

eksporttillatelsen som er utstedt ved hjelp av en forenklet framgangsmåte, er utløpt. 

Artikkel 12 

Oppføring av markedsdeltakere og brukere i den europeiske databasen for utgangsstoffer for narkotika 

1.  Med henblikk på oppføring av markedsdeltakere og brukere som har fått utstedt en tillatelse eller fått innvilget en 

registrering i henhold til artikkel 3 nr. 7 i forordning (EF) nr. 273/2004 i den europeiske databasen for utgangsstoffer for 

narkotika, skal hver medlemsstat utpeke et kontaktpunkt og oversende kontaktopplysningene til Kommisjonen. 

2.  Det ansvarlige kontaktpunktet skal overføre de relevante opplysningene elektronisk innen 30 virkedager etter å ha utstedt 

tillatelsen eller innvilget registreringen. Dersom den berørte markedsdeltakeren eller brukeren underretter vedkommende 

myndighet om endringer i de relevante opplysningene, eller dersom en tillatelse eller registrering oppheves midlertidig eller 

tilbakekalles, skal det ansvarlige kontaktpunktet oppdatere opplysningene innen 30 virkedager etter å ha godtatt endringene 

eller etter å ha midlertidig opphevet eller tilbakekalt tillatelsen eller registreringen. 

3.  Kommisjonen skal sikre at 

a)  den elektroniske overføringen av opplysninger er sikker, 

b)  databasen er begrenset og bare tilgjengelig for personer som medlemsstatene har utpekt, samt Kommisjonens tjenestemenn 

som har ansvar for den europeiske databasen. 

4.  Kommisjonen og vedkommende myndigheter skal treffe alle nødvendige tiltak for å sikre at opplysningene om 

markedsdeltakere og brukere som er oppført i databasen, bare brukes i forbindelse med de offisielle oppgavene som de utpekte 

personene og Kommisjonens tjenestemenn utfører. 

5.  Opplysningene om markedsdeltakere og brukere skal omfatte fullt navn, adresse, tillatelses- eller registreringsnummer, 

tillatelsens eller registreringens gyldighetsstatus samt navnet på og KN-koden for de listeførte stoffene som omfattes av den 

aktuelle tillatelsen eller registreringen. 

6.  Kommisjonen skal lagre opplysninger om tillatelser og registreringer som er utløpt eller tilbakekalt, i databasen i minst tre 

år etter utløpsdatoen eller tilbakekallingsdatoen. 



2.7.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 45/151 

 

Artikkel 13 

Ikrafttredelse og anvendelse 

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 25. juni 2015. 

  For Kommisjonen 

  Jean-Claude JUNCKER 

  President 

 _____  
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VEDLEGG I 

 

 

Den europeiske union 

Tillatelse 

(artikkel 3 nr. 2 i forordning (EF) nr. 273/2004) 

(artikkel 6 nr. 1 i forordning (EF) nr. 111/2005) 

  Medlemsstat:  ......................................................  

(Tillatelsesnummer) 

O
R

IG
IN

A
L

 

1. Innehaver av tillatelse 

 (navn, adresse, telefon, telefaks, e-post) 

2. Utstedende myndighet 

 1a.  Tilleggsopplysninger 1b.  Tilleggsopplysninger 

 3. Gyldighet    

 Startdato:   Sluttdato:  

 4. Tillatelsen omfatter følgende: 

 Listeført(e) stoff(er) KN-kode Transaksjon Forretningslokaler 

     

     

     

     

     

 5. Tilleggsopplysninger/tilleggsvilkår 

 6. Dato  Underskrift 

Navn 

Stempel 
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Merknader 

1.  Malens utforming er ikke bindende. 

2.  Nummerrekkefølgen og teksten i malen er bindende. Feltene med tekst i fet skrift må fylles ut. 

3.  Nærmere opplysninger om feltene: 

Felt 1 (innehaver av tillatelsen): Navnet på den ansvarlige personen kan legges til. 

Felt 3 (gyldighet/sluttdato): Angi siste gyldighetsdag eller om innehaveren av tillatelsen minst hvert tredje år plikter å 

godtgjøre at vilkårene for utstedelse av tillatelsen fortsatt er oppfylt. 

Felt 4 (listeførte stoffer): Navn på det listeførte stoffet som angitt i vedlegget, eller dersom det dreier seg om en blanding 

eller et naturprodukt, blandingens eller naturproduktets navn og navnet på alle listeførte stoffer, som angitt i vedlegget, som 

finnes i blandingen eller naturproduktet. Angi salter i den grad de forekommer. 

Felt 4 (KN-kode): I tillegg til KN-koden kan også CAS-nummeret legges til. 

Felt 4 (transaksjon): Angi om det dreier seg om eksport, import og/eller formidlingsvirksomhet. Ved import angis det om 

det forekommer lagring, behandling, bearbeiding, bruk, vanlige former for håndtering og/eller frigivelse for fri omsetning, 

alt etter hva som er relevant. For transaksjoner som omfattes av forordning (EF) nr. 273/2004, angis det om det forekommer 

lagring, produksjon, framstilling, bearbeiding, handel, distribusjon og/eller formidling. 

Felt 4 (forretningslokaler): Dersom det dreier seg om formidlingsvirksomhet som nevnt i artikkel 2 i forordning 

(EF) nr. 111/2005, er det ikke nødvendig å angi forretningslokalene nærmere. 

4.  Medlemsstatene kan legge til egne felt for nasjonale formål. Disse feltene skal merkes med et løpenummer etterfulgt av en 

stor bokstav (f.eks. 4A). 

5.  Vern av personopplysninger 

Når Europakommisjonen behandler personopplysninger som forekommer i dette dokumentet, får europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 45/2001 om personvern i forbindelse med behandling av personopplysninger i Fellesskapets 

institusjoner og organer og om fri utveksling av slike opplysninger anvendelse. 

Når vedkommende myndighet i en medlemsstat behandler personopplysninger som forekommer i dette dokumentet, får 

nasjonale bestemmelser som gjennomfører direktiv 95/46/EF, anvendelse. 

Formålet med behandlingen av personopplysninger er å overvåke handelen med utgangsstoffer for narkotika i Unionen i 

samsvar med forordning (EF) nr. 273/2004, endret ved forordning (EU) nr. 1258/2013, og mellom Unionen og tredjestater i 

samsvar med forordning (EF) nr. 111/2005, endret ved forordning (EU) nr. 1259/2013. 

Behandlingsansvarlig for behandling av opplysningene er vedkommende nasjonale myndighet som dette dokumentet er 

inngitt til. Listen over vedkommende myndigheter er offentliggjort på Kommisjonens nettsted: 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_controls/drugs_precursors/legislation/ 

national_competent_authorities.pdf 

I samsvar med artikkel 17 i forordning (EF) nr. 111/2005 om fastsettelse av regler for overvåking av handel med utgangsstoffer 

for narkotika mellom Unionen og tredjestater og uten at det berører gjeldende bestemmelser om vern av personopplysninger i 

Unionen, og for det formål å kontrollere og overvåke visse stoffer som ofte brukes til ulovlig framstilling av narkotika og 

psykotrope stoffer, kan Kommisjonen og vedkommende myndigheter i medlemsstatene utveksle personopplysninger og 

informasjon i dette dokumentet med relevante myndigheter i tredjestater. 

Den registrerte har rett til å få innsyn i personopplysninger om vedkommende selv som vil bli behandlet, og eventuelt til å 

rette, slette eller blokkere personopplysninger i samsvar med forordning (EF) nr. 45/2001 eller de nasjonale lovene som 

gjennomfører direktiv 95/46/EF. 
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Alle anmodninger om å utøve retten til innsyn, retting, sletting eller blokkering skal inngis til og behandles av 

vedkommende myndigheter som dette dokumentet er inngitt til. 

Det rettslige grunnlaget for behandling av personopplysningene er artikkel 33 i forordning (EF) nr. 111/2005 og artikkel 

13b i forordning (EF) nr. 273/2004. 

Personopplysningene i dette dokumentet skal ikke oppbevares lenger enn det som er nødvendig for formålene som de ble 

samlet inn for. 

Ved eventuelle konflikter kan klager inngis til den relevante nasjonale personvernmyndigheten. Kontaktopplysninger til 

nasjonale personvernmyndigheter finnes på nettstedet til Europakommisjonen, Generaldirektoratet for rettslige spørsmål: 

(http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/eu/index_en.htm#h2-1). 

Dersom klagen gjelder Europakommisjonens behandling av personopplysninger, skal den inngis til EUs datatilsyn: 

(http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/). 

 _____  
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VEDLEGG II 

 

  

Den europeiske union 

Registrering 

(artikkel 3 nr. 6 i forordning (EF) nr. 273/2004) 

(artikkel 7 nr. 1 i forordning (EF) nr. 111/2005) 

  Medlemsstat:  ......................................................  

(registreringsnummer) 

O
R

IG
IN

A
L

 1. Innehaver av registrering 

 (navn, adresse, telefon, telefaks, e-post) 

2. Utstedende myndighet 

 1a. Tilleggsopplysninger 1b. Tilleggsopplysninger 

 3. Gyldighet    

 Startdato:   Sluttdato:  

 4. Registreringen omfatter følgende: 

 Listeført(e) stoff(er) KN-kode Transaksjon Forretningslokaler 

     

     

     

     

     

 5. Tilleggsopplysninger/tilleggsvilkår 

 6. Dato  Underskrift 

Navn 

Stempel 
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Merknader 

1.  Malens utforming er ikke bindende. 

2.  Nummerrekkefølgen og teksten i malen er bindende. Feltene med tekst i fet skrift må fylles ut. 

3.  Nærmere opplysninger om feltene: 

Felt 1 (innehaver av registreringen): Navnet på den ansvarlige personen kan legges til. 

Felt 3 (gyldighet/sluttdato): Angi første og, dersom det er relevant, siste gyldighetsdato. 

Felt 4 (listeførte stoffer): Navn på det listeførte stoffet som angitt i vedlegget, eller dersom det dreier seg om en blanding 

eller et naturprodukt, blandingens eller naturproduktets navn og navnet på alle listeførte stoffer, som angitt i vedlegget, som 

finnes i blandingen eller naturproduktet. Angi salter i den grad de forekommer. 

Felt 4 (KN-kode): I tillegg til KN-koden kan også CAS-nummeret legges til. 

Felt 4 (transaksjon): Angi om det dreier seg om eksport, import og/eller formidlingsvirksomhet. Ved import angis det om 

det forekommer lagring, behandling, bearbeiding, bruk, vanlige former for håndtering og/eller frigivelse for fri omsetning, 

alt etter hva som er relevant. For transaksjoner som omfattes av forordning (EF) nr. 273/2004, angis det om det forekommer 

lagring, produksjon, framstilling, bearbeiding, handel, distribusjon og/eller formidling. 

Felt 4 (forretningslokaler): Dersom det dreier seg om formidlingsvirksomhet som nevnt i artikkel 2 i forordning 

(EF) nr. 111/2005, er det ikke nødvendig å angi forretningslokalene nærmere. 

4.  Medlemsstatene kan legge til egne felt for nasjonale formål. Disse feltene skal merkes med et løpenummer etterfulgt av en 

stor bokstav (f.eks. 4A). 

5.  Vern av personopplysninger 

Når Europakommisjonen behandler personopplysninger som forekommer i dette dokumentet, får europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 45/2001 om personvern i forbindelse med behandling av personopplysninger i Fellesskapets 

institusjoner og organer og om fri utveksling av slike opplysninger anvendelse. 

Når vedkommende myndighet i en medlemsstat behandler personopplysninger som forekommer i dette dokumentet, får 

nasjonale bestemmelser som gjennomfører direktiv 95/46/EF, anvendelse. 

Formålet med behandlingen av personopplysninger er å overvåke handelen med utgangsstoffer for narkotika i Unionen i 

samsvar med forordning (EF) nr. 273/2004, endret ved forordning (EU) nr. 1258/2013, og mellom Unionen og tredjestater i 

samsvar med forordning (EF) nr. 111/2005, endret ved forordning (EU) nr. 1259/2013. 

Behandlingsansvarlig for behandling av opplysningene er vedkommende nasjonale myndighet som dette dokumentet er 

inngitt til. Listen over vedkommende myndigheter er offentliggjort på Kommisjonens nettsted: 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_controls/drugs_precursors/legislation/national

_competent_authorities.pdf 

I samsvar med artikkel 17 i forordning (EF) nr. 111/2005 om fastsettelse av regler for overvåking av handel med 

utgangsstoffer for narkotika mellom Unionen og tredjestater og uten at det berører gjeldende bestemmelser om vern av 

personopplysninger i Unionen, og for det formål å kontrollere og overvåke visse stoffer som ofte brukes til ulovlig 

framstilling av narkotika og psykotrope stoffer, kan Kommisjonen og vedkommende myndigheter i medlemsstatene 

utveksle personopplysninger og informasjon i dette dokumentet med relevante myndigheter i tredjestater. 
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Den registrerte har rett til å få innsyn i personopplysninger om vedkommende selv som vil bli behandlet, og eventuelt til å 

rette, slette eller blokkere personopplysninger i samsvar med forordning (EF) nr. 45/2001 eller de nasjonale lovene som 

gjennomfører direktiv 95/46/EF. 

Alle anmodninger om å utøve retten til innsyn, retting, sletting eller blokkering skal inngis til og behandles av 

vedkommende myndigheter som dette dokumentet er inngitt til. 

Det rettslige grunnlaget for behandling av personopplysningene er artikkel 33 i forordning (EF) nr. 111/2005 og artikkel 

13b i forordning (EF) nr. 273/2004. 

Personopplysningene i dette dokumentet skal ikke oppbevares lenger enn det som er nødvendig for formålene som de ble 

samlet inn for. 

Ved eventuelle konflikter kan klager inngis til den relevante nasjonale personvernmyndigheten. Kontaktopplysninger til 

nasjonale personvernmyndigheter finnes på nettstedet til Europakommisjonen, Generaldirektoratet for rettslige spørsmål: 

(http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/eu/index_en.htm#h2-1). 

Dersom klagen gjelder Europakommisjonens behandling av personopplysninger, skal den inngis til EUs datatilsyn: 

(http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/). 

 _____  
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VEDLEGG III 

DEN EUROPEISKE UNION 

VARER SOM OMFATTES AV EKSPORTKONTROLL 

 

UTGANGSSTOFFER FOR NARKOTIKA – FORORDNING 

(EF) nr. 111/2005 

EKSPORTTILLATELSE 

 

1 
1.  Eksportør (navn og adresse) 2.  TILLATELSENS nummer: 

 Utstedt (dato):  ____________  i:  ________________  
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3.  Forenklet framgangsmåte for eksporttillatelse JA 

 ..............  / NEI .................  

4.  Gyldighetstid:  

 Startdato:  Sluttdato:  

5.  Importør i mottakerstaten (navn og adresse) 

 Importtillatelse nr. 

6.  (Fylles ut av den utstedende myndighet) Utstedende 

myndighet (navn, adresse, telefon, telefaks, e-post) 

7.  Andre markedsdeltakere (navn og adresse)  8. Tollsted der tolldeklarasjonen skal framlegges (navn 

og adresse) 

9.  Sluttmottaker (navn og adresse)  10. Utførselssted 11. Innførselssted i 

importstaten 

12. Transportmiddel 13.  Transportrute  

 14a.  Listeført stoff 15a.  KN-kode 

 16a.  Nettovekt 

 17a.  % av blandingen 

 1 18a.  Fakturanummer 

 14b.  Listeført stoff 15b.  KN-kode 

16b.  Nettovekt 

17b.  % av blandingen 

18b.  Fakturanummer 
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 19.  Søkerens erklæring 

 Navn:  _____________________________________  

 Representant for:  _____________________  (Søker) 

 Underskrift:  ____________  Dato: _______________  

20.  (Fylles ut av tollstedet der eksportdeklarasjonen fram-

legges, bortsett fra når den forenklede framgangs-

måten for eksporttillatelse anvendes) 

 Tolldeklarasjonens referansenummer:  

  ________________________________________  

 Stempel:  

 21.  (Fylles ut av den utstedende myndighet, bortsett fra 

når den forenklede framgangsmåten for eksport-

tillatelse anvendes) 

 Felt 18: Opplysninger fortsatt påkrevd? 

 JA  ...................  / NEI  .................  

 Felt 7, 8, 10–13: Opplysninger fortsatt påkrevd? 

 JA  ...................  / NEI  .................  

 Underskrift:  _________________________________  

 Stilling:  ____________________________________  

 Dato:  _______________  Stempel:  

22.  BEKREFTELSE AV UTFØRSEL FRA EU 

 (Fylles ut av vedkommende myndigheter på utførsels-

stedet fra Unionens tollområde, bortsett fra når den 

forenklede framgangsmåten for eksporttillatelse 

anvendes) 

 Utførselsdato:  _______________________________  

 Ansvarshavendes underskrift:  __________________  

 Stilling:  ____________  Sted:  _________________  

 Dato:  __________________  Stempel: 
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DEN EUROPEISKE UNION 

VARER SOM OMFATTES AV EKSPORTKONTROLL 

 

UTGANGSSTOFFER FOR NARKOTIKA – FORORDNING (EF) 

nr. 111/2005 

EKSPORTTILLATELSE 

 

2 

1.  Eksportør (navn og adresse) 2.  TILLATELSENS nummer: 

 Utstedt (dato):  ____________  i:  ________________  
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3.  Forenklet framgangsmåte for eksporttillatelse JA 

 ...................  / NEI  ................... 

4.  Gyldighetstid:  

 Startdato:  Sluttdato:  

5.  Importør i mottakerstaten (navn og adresse) 

 Importtillatelse nr. 

6.  (Fylles ut av den utstedende myndighet) Utstedende 

myndighet (navn, adresse, telefon, telefaks, e-post) 

7.  Andre markedsdeltakere (navn og adresse)  8. Tollsted der tolldeklarasjonen skal framlegges (navn 

og adresse) 

9.  Sluttmottaker (navn og adresse)  10. Utførselssted 11. Innførselssted i 

importstaten 

12. Transportmiddel 13.  Transportrute  

 14a.  Listeført stoff 15a.  KN-kode 

 16a.  Nettovekt 

 17a.  % av blandingen 

 2 18a.  Fakturanummer 

 14b.  Listeført stoff 15b.  KN-kode 

16b.  Nettovekt 

17b.  % av blandingen 

18b.  Fakturanummer 
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 19.  Søkerens erklæring 

Navn:  ______________________________________  

Representant for:  _____________________  (Søker) 

Underskrift:  ____________  Dato:  ______________  

20.  (Fylles ut av tollstedet der eksportdeklarasjonen 

framlegges, bortsett fra når den forenklede framgangs-

måten for eksporttillatelse anvendes) 

Tolldeklarasjonens referansenummer:  ____________  

Stempel:  

 21.  (Fylles ut av den utstedende myndighet, bortsett fra 

når den forenklede framgangsmåten for eksport-

tillatelse anvendes) 

Felt 18: Opplysninger fortsatt påkrevd?  

JA …………… / NEI ……………… 

Felt 7, 8, 10–13: Opplysninger fortsatt påkrevd? 

JA …………… / NEI ……………… 

Underskrift:  _________________________________  

Stilling:  _____________________________________  

Dato:  __________________  Stempel:  

22.  BEKREFTELSE AV UTFØRSEL FRA EU 

(Fylles ut av vedkommende myndigheter på 

utførselsstedet fra Unionens tollområde, bortsett fra 

når den forenklede framgangsmåten for 

eksporttillatelse anvendes) 

Utførselsdato:  _______________________________  

Ansvarshavendes underskrift:  ___________________  

Stilling:  ______________  Sted:  _________________  

Dato:  __________________  Stempel:  
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Forenklet framgangsmåte for eksporttillatelse 

23.  Nettovekt 26.  Tolldeklarasjoner 

(referansenummer og 

dato) 

 27.  (Fylles ut av tollstedet der 

tolldeklarasjonen framlegges) 

 Medlemsstat, tollstedets navn og adresse, 

dato, ansvarshavendes stempel og 

underskrift. 

24.  Disponibel mengde (1) 

og delmengde til eksport 

(2) 

 25.  Delmengde til 

eksport, med 

bokstaver 

1    

2 

1    

2 

1    

2 

1    

2 

1    

2 

1    

2 

1    

2 

1    

2    

1    

2 

1    

2 

1    

2 
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DEN EUROPEISKE UNION 

VARER SOM OMFATTES AV EKSPORTKONTROLL 

 

UTGANGSSTOFFER FOR NARKOTIKA – FORORDNING (EF) 

nr. 111/2005 

EKSPORTTILLATELSE 

 

3 

1.  Eksportør (navn og adresse) 2.  TILLATELSENS nummer: 

Utstedt (dato):  ______________  i:  ________________  
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3.  Forenklet framgangsmåte for eksporttillatelse  

JA ..................... / NEI ..................... 

4.  Gyldighetstid:  

 Startdato:  Sluttdato:  

5.  Importør i mottakerstaten (navn og adresse) 

 Importtillatelse nr. 

6.  (Fylles ut av den utstedende myndighet) Utstedende 

myndighet (navn, adresse, telefon, telefaks, e-post) 

7.  Andre markedsdeltakere (navn og adresse)  8. Tollsted der tolldeklarasjonen skal framlegges (navn og 

adresse) 

9.  Sluttmottaker (navn og adresse)  10. Utførselssted 11. Innførselssted i 

importstaten 

12. Transportmiddel 13.  Transportrute  

 14a.  Listeført stoff 15a.  KN-kode 

 16a.  Nettovekt 

 17a.  % av blandingen 

 3 18a.  Fakturanummer 

 14b.  Listeført stoff 15b.  KN-kode 

16b.  Nettovekt 

17b.  % av blandingen 

18b.  Fakturanummer 
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 19.  Søkerens erklæring 

Navn:  ______________________________________  

Representant for:  ______________________ (Søker) 

Underskrift:  ____________ Dato:  _______________  

20.  (Fylles ut av tollstedet der eksportdeklarasjonen fram-

legges, bortsett fra når den forenklede framgangs-

måten for eksporttillatelse anvendes) 

Tolldeklarasjonens referansenummer: _____________  

Stempel:  

 21.  (Fylles ut av den utstedende myndighet, bortsett fra 

når den forenklede framgangsmåten for eksport-

tillatelse anvendes) 

Felt 18: Opplysninger fortsatt påkrevd? 

JA …………… / NEI …………… 

Felt 7, 8, 10–13: Opplysninger fortsatt påkrevd? 

JA …………… / NEI …………… 

Underskrift:  _________________________________  

Stilling:  _____________________________________  

Dato:  _____________  Stempel:  

22.  BEKREFTELSE AV UTFØRSEL FRA EU 

(Fylles ut av vedkommende myndigheter på utførsels-

stedet fra Unionens tollområde, bortsett fra når den 

forenklede framgangsmåten for eksporttillatelse 

anvendes) 

Utførselsdato:  _______________________________  

Ansvarshavendes underskrift:  ___________________  

Stilling:  ______________  Sted:  _________________  

Dato:  _________________  Stempel:  
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DEN EUROPEISKE UNION 

VARER SOM OMFATTES AV EKSPORTKONTROLL 

 

UTGANGSSTOFFER FOR NARKOTIKA – FORORDNING 

(EF) nr. 111/2005 

EKSPORTTILLATELSE 

 

4 

1.  Eksportør (navn og adresse) 2.  TILLATELSENS nummer: 

 Utstedt (dato):  _____________  i:  _______________  
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3.  Forenklet framgangsmåte for eksporttillatelse JA 

 ...................  / NEI  .................. 

4.  Gyldighetstid:  

 Startdato:  Sluttdato:  

5.  Importør i mottakerstaten (navn og adresse) 

 Importtillatelse nr. 

6.  (Fylles ut av den utstedende myndighet) Utstedende 

myndighet (navn, adresse, telefon, telefaks, e-post) 

7.  Andre markedsdeltakere (navn og adresse)  8. Tollsted der tolldeklarasjonen skal framlegges (navn 

og adresse) 

9.  Sluttmottaker (navn og adresse)  10. Utførselssted 11. Innførselssted i 

importstaten 

12. Transportmiddel 13.  Transportrute  

 14a.  Listeført stoff 15a.  KN-kode 

 16a.  Nettovekt 

 17a.  % av blandingen 

 4 18a.  Fakturanummer 

 14b.  Listeført stoff 15b.  KN-kode 

16b.  Nettovekt 

17b.  % av blandingen 

18b.  Fakturanummer 
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 19.  Søkerens erklæring 

 Navn:  _____________________________________  

 Representant for:  _____________________  (Søker) 

 Underskrift: ____________  Dato:  ______________  

20.  (Fylles ut av tollstedet der eksportdeklarasjonen fram-

legges, bortsett fra når den forenklede framgangs-

måten for eksporttillatelse anvendes) 

 Tolldeklarasjonens referansenummer:  ___________  

 Stempel:  

 21.  (Fylles ut av den utstedende myndighet, bortsett fra 

når den forenklede framgangsmåten for eksport-

tillatelse anvendes) 

 Felt 18: Opplysninger fortsatt påkrevd? 

 JA  .................  / NEI  ...................  

 Felt 7, 8, 10–13: Opplysninger fortsatt påkrevd? 

 JA  .................  / NEI  ...................  

 Underskrift: _________________________________  

 Stilling:  ____________________________________  

 Dato:  _______________  Stempel:  

22.  BEKREFTELSE AV UTFØRSEL FRA EU 

 (Fylles ut av vedkommende myndigheter på utførsels-

stedet fra Unionens tollområde, bortsett fra når den 

forenklede framgangsmåten for eksporttillatelse 

anvendes) 

 Utførselsdato:  ______________________________  

 Ansvarshavendes underskrift:  __________________  

 Stilling:  ________________  Sted:  ______________  

 Dato:  __________________  Stempel:  

Merknader 

I. 

1.  Tillatelsen skal utferdiges på ett av de offisielle språkene i Unionen. Dersom den skrives for hånd, skal dette gjøres med 

blekk og store bokstaver. 

2.  Felt 1, 3, 5, 7 og 9–19 skal fylles ut av søkeren på tidspunktet for søknaden. Opplysningene som kreves i felt 7, 8, 10–13 

og 18, kan imidlertid framlegges senere dersom de ikke er kjent på tidspunktet for søknaden. Dersom dette er tilfellet, skal 

felt 18 fylles ut senest når eksportdeklarasjonen framlegges, og tilleggsopplysningene for felt 7, 8, 10–13 skal framlegges 

for tollmyndighetene eller andre myndigheter på utførselsstedet fra Unionens tollområde senest før varenes fysisk føres ut. 

3.  Felt 1, 5, 7 og 9: Angi fullt navn og adresse (telefon, telefaks, e-post). 

4.  Felt 5: Angi referansenummeret på importtillatelsen til importøren i tredjestaten (f.eks. et «letter of no-objection» 

(stilltiende aksept), importtillatelse, andre erklæringer fra bestemmelsestredjestaten), dersom det er relevant. 

5.  Felt 7: Angi fullt navn på og adresse (telefon, telefaks, e-post) til alle andre markedsdeltakere som deltar i eksporttrans-

aksjonen, f.eks. transportører, mellommenn, tollklarerere. 

6.  Felt 9: Angi fullt navn på og adresse (telefon, telefaks, e-post) til den personen eller det selskapet som varene leveres til i 

bestemmelsesstaten (som ikke nødvendigvis er sluttbrukeren). 

7.  Felt 10: Angi navnet på medlemsstaten, havnen, lufthavnen eller grensepasseringsstedet, alt etter hva som er relevant. 

8.  Felt 11: Angi navnet på staten, havnen, lufthavnen eller grensepasseringsstedet, alt etter hva som er relevant. 

9.  Felt 12: Angi alle transportmidler som skal brukes (f.eks. lastebil, skip, fly, tog osv.). Ved en eksporttillatelse som 

omfatter flere eksporttransaksjoner, er det ikke nødvendig å fylle ut dette feltet. 
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10.  Felt 13: Angi så fullstendige opplysninger som mulig om transportruten som skal brukes. 

11.  Felt 14a, 14b: Angi navnet på det listeførte stoffet som angitt i vedlegget til forordning (EF) nr. 111/2005, handelsnavnet 

på legemiddelet oppført i kategori 4, antall enheter i forsendelsen, antall tabletter/ampuller i hver enhet, innholdet av det 

listeførte stoffet i én enhet (per tablett/ampulle) eller, dersom det dreier seg om en blanding eller et naturprodukt, angi 

navnet og den åttesifrede KN-koden samt handelsnavnet. 

12.  Felt 15a, 15b: Angi den åttesifrede KN-koden for det listeførte stoffet som angitt i vedlegget til forordning 

(EF) nr. 111/2005. 

13.  Felt 16a, 16b: For kategori 4, angi den samlede nettovekten av det listeførte stoffet i forsendelsen av legemidler. 

14.  Felt 19: 

–  Angi med store bokstaver navnet på søkeren eller eventuelt navnet på den godkjente representanten som undertegner 

denne søknaden. 

–  Søkerens eller den godkjente representantens underskrift angir, i henhold til reglene fastsatt av den berørte medlems-

staten, at den berørte personen erklærer at alle opplysninger i søknaden er korrekte og fullstendige. Med forbehold for en 

mulig anvendelse av straffebestemmelser innebærer denne erklæringen en ansvarsforpliktelse i henhold til gjeldende 

bestemmelser i medlemsstatene med hensyn til følgende: 

–  Nøyaktigheten av opplysningene angitt i erklæringen. 

–  Ektheten av alle vedlagte dokumenter. 

–  Overholdelse av alle forpliktelser i forbindelse med eksport av listeførte stoffer angitt i vedlegget til forordning 

(EF) nr. 111/2005. 

–  Dersom tillatelsen utstedes ved hjelp av et databasert system, trenger ikke den aktuelle tillatelsen å inneholde søkerens 

underskrift i dette feltet, dersom det i selve søknaden finnes en slik underskrift. 

II. (Forenklet framgangsmåte for eksporttillatelse) 

1.  Dersom det dreier seg om en forenklet framgangsmåte for eksporttillatelse, er det ikke nødvendig å fylle ut felt 7, 8, 10–13 

og 18. 

2.  På baksiden av eksemplar nr. 2 må felt 24–27 fylles ut for hver eksporttransaksjon. 

3.  Felt 23: Angi høyeste tillatte mengde og nettovekt. For kategori 4 angis den samlede nettovekten av det listeførte stoffet i 

forsendelsen av legemidler. 

 Kolonne 24: Angi den disponible mengden i felt 1 og delmengden til eksport i felt 2. For kategori 4 angis den samlede 

nettovekten av det listeførte stoffet i forsendelsen av legemidler. 

 Kolonne 25: Angi delmengden til eksport med bokstaver. 

 Felt 26: Tolldeklarasjonens referansenummer og dato. 

Vern av personopplysninger 

Når Europakommisjonen behandler personopplysninger som forekommer i dette dokumentet, får europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 45/2001 om personvern i forbindelse med behandling av personopplysninger i Fellesskapets institusjoner 

og organer og om fri utveksling av slike opplysninger anvendelse. 

Når vedkommende myndighet i en medlemsstat behandler personopplysninger som forekommer i dette dokumentet, får 

nasjonale bestemmelser som gjennomfører direktiv 95/46/EF, anvendelse. 
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Formålet med behandlingen av personopplysninger er å overvåke handelen med utgangsstoffer for narkotika i Unionen i 

samsvar med forordning (EF) nr. 273/2004, endret ved forordning (EU) nr. 1258/2013, og mellom Unionen og tredjestater i 

samsvar med forordning (EF) nr. 111/2005, endret ved forordning (EU) nr. 1259/2013. 

Behandlingsansvarlig for behandling av opplysningene er vedkommende nasjonale myndighet som dette dokumentet er inngitt 

til. Listen over vedkommende myndigheter er offentliggjort på Kommisjonens nettsted: 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_controls/drugs_precursors/legislation/national_ 

competent_authorities.pdf 

I samsvar med artikkel 17 i forordning (EF) nr. 111/2005 om fastsettelse av regler for overvåking av handel med utgangsstoffer 

for narkotika mellom Unionen og tredjestater og uten at det berører gjeldende bestemmelser om vern av personopplysninger i 

Unionen, og for det formål å kontrollere og overvåke visse stoffer som ofte brukes til ulovlig framstilling av narkotika og 

psykotrope stoffer, kan Kommisjonen og vedkommende myndigheter i medlemsstatene utveksle personopplysninger og 

informasjon i dette dokumentet med relevante myndigheter i tredjestater. 

Den registrerte har rett til å få innsyn i personopplysninger om vedkommende selv som vil bli behandlet, og eventuelt til å rette, 

slette eller blokkere personopplysninger i samsvar med forordning (EF) nr. 45/2001 eller de nasjonale lovene som gjennomfører 

direktiv 95/46/EF. 

Alle anmodninger om å utøve retten til innsyn, retting, sletting eller blokkering skal inngis til og behandles av vedkommende 

myndigheter som dette dokumentet er inngitt til. 

Det rettslige grunnlaget for behandling av personopplysningene er artikkel 33 i forordning (EF) nr. 111/2005 og artikkel 13b i 

forordning (EF) nr. 273/2004. 

Personopplysningene i dette dokumentet skal ikke oppbevares lenger enn det som er nødvendig for formålene som de ble 

samlet inn for. 

Ved eventuelle konflikter kan klager inngis til den relevante nasjonale personvernmyndigheten. Kontaktopplysninger til 

nasjonale personvernmyndigheter finnes på nettstedet til Europakommisjonen, Generaldirektoratet for rettslige spørsmål: 

(http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/eu/index_en.htm#h2-1). 

Dersom klagen gjelder Europakommisjonens behandling av personopplysninger, skal den inngis til EUs datatilsyn: 

(http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/). 

 _____  
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VEDLEGG IV 

DEN EUROPEISKE UNION 

VARER SOM OMFATTES AV EKSPORTKONTROLL 

 

UTGANGSSTOFFER FOR NARKOTIKA – FORORDNING (EF) 

nr. 111/2005 

IMPORTTILLATELSE 

 

1 1.  Importør (navn og adresse) 2.  TILLATELSENS nummer: ______________________  

 Utstedt (dato):  ____________  i:  ________________  
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3.  Gyldighetstid:  

 Startdato:  Sluttdato:  

4.  Eksportør (navn og adresse) 5.  (Fylles ut av den utstedende myndighet) Utstedende 

myndighet (den ansvarlige personens navn, adresse, 

telefon, telefaks, e-post) 

6.  Andre markedsdeltakere (navn og adresse)  7. Vedkommende myndighet i eksportstaten 

8.  Sluttmottaker (navn og adresse)  9. Innførselssted til Unionens tollområde 

10. Transportmetoder/-middel 

 11a.  Listeført stoff 12a.  KN-kode 

 13a.  Nettovekt 

 14a.  % av blandingen 

 1 15a.  Fakturanummer 

 11b.  Listeført stoff 12b.  KN-kode 

13b.  Nettovekt 

14b.  % av blandingen 

15b.  Fakturanummer 
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 16.  Søkerens erklæring 

 Navn:  _________________________________  Representant for:  ______________________________  (Søker) 

 Underskrift: _____________________________  Dato:  ______________________________  

 17.  (Fylles ut av den utstedende myndighet) 

 Felt 7, 9, 10 fortsatt påkrevd? 

 JA  ...................  / NEI  ...................  

 Underskrift: ______________________________  

 Stilling:  _________________________________  

 Dato:  _________________  Stempel:  

18.  (Fylles ut av tollstedet i Unionen) 

 Tollvesenets referanse:  _______________________  

 (angivelse om innførsel i henhold til framgangsmåten 

eller referansenummer for godkjent tollbehandling 

eller bruk) 

 Ansvarshavendes underskrift:  __________________  

 Stilling:  ____________________________________  

 Sted:  _______  Dato:  ______  Stempel:  
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DEN EUROPEISKE UNION 

VARER SOM OMFATTES AV EKSPORTKONTROLL 

 

UTGANGSSTOFFER FOR NARKOTIKA – FORORDNING (EF) 

nr. 111/2005 

IMPORTTILLATELSE 

 

2 1.  Importør (navn og adresse) 2.  TILLATELSENS nummer:  _____________________  

 Utstedt (dato): ____________  i:  ________________  
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3.  Gyldighetstid:  

 Startdato:  Sluttdato:  

4.  Eksportør (navn og adresse) 5.  (Fylles ut av den utstedende myndighet) 

Utstedende myndighet (den ansvarlige 

personens navn, adresse, telefon, telefaks, e-

post) 

6.  Andre markedsdeltakere (navn og adresse)  7. Vedkommende myndighet i eksportstaten 

8. Sluttmottaker (navn og adresse)  9. Innførselssted til Unionens tollområde 

10. Transportmetoder/-middel 

 11a.  Listeført stoff 12a.  KN-kode 

 13a.  Nettovekt 

 14a.  % av blandingen 

 2 15a.  Fakturanummer 

 11b.  Listeført stoff 12b.  KN-kode 

13b.  Nettovekt 

14b.  % av blandingen 

15b.  Fakturanummer 

 16.  Søkerens erklæring 

 Navn:  ______________________________  Representant for:  _________________________________  (Søker) 

 Underskrift:  _________________________  Dato:  _______________________________  
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 17.  (Fylles ut av den utstedende myndighet) 

 Felt 7, 9, 10 fortsatt påkrevd? 

 JA  ...................  / NEI  .................  

 Underskrift:  ________________________________  

 Stilling:  ____________________________________  

 Dato:  ________________  Stempel:  

18.  (Fylles ut av tollstedet i Unionen) 

 Tollvesenets referanse:  _______________________   

(angivelse om innførsel i henhold til framgangsmåten 

eller referansenummer for godkjent tollbehandling 

eller bruk) 

 Ansvarshavendes underskrift:  __________________  

 Stilling:  ____________________________________  

 Sted: _________  Dato:  _________  Stempel:  
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DEN EUROPEISKE UNION 

VARER SOM OMFATTES AV EKSPORTKONTROLL 

 

UTGANGSSTOFFER FOR NARKOTIKA – FORORDNING 

(EF) nr. 111/2005 

IMPORTTILLATELSE 

 

3 1.  Importør (navn og adresse) 2.  TILLATELSENS nummer: ___________________  

 Utstedt (dato):  ___________  i:  ______________  
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3.  Gyldighetstid:  

 Startdato:  Sluttdato:  

4.  Eksportør (navn og adresse) 5.  (Fylles ut av den utstedende myndighet) 

Utstedende myndighet (den ansvarlige personens 

navn, adresse, telefon, telefaks, e-post) 

6.  Andre markedsdeltakere (navn og adresse)  7. Vedkommende myndighet i eksportstaten 

8.  Sluttmottaker (navn og adresse)  9. Innførselssted til Unionens tollområde 

10. Transportmetoder/-middel 

 11a.  Listeført stoff 12a.  KN-kode 

 13a.  Nettovekt 

 14a.  % av blandingen 

 3 15a.  Fakturanummer 

 11b.  Listeført stoff 12b.  KN-kode 

13b.  Nettovekt 

14b.  % av blandingen 

15b.  Fakturanummer 

 16.  Søkerens erklæring 

 Navn:  _______________________________  Representant for:  ________________________________  (Søker) 

 Underskrift:  __________________________  Dato:  ____________________________  
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 17.  (Fylles ut av den utstedende myndighet) 

 Felt 7, 9, 10 fortsatt påkrevd? 

 JA  ...................  / NEI  ....................  

 Underskrift:  _________________________________  

 Stilling:  _____________________________________  

 Dato:  ______________  Stempel:  

18.  (Fylles ut av tollstedet i Unionen) 

 Tollvesenets referanse:  _______________________  

(angivelse om innførsel i henhold til framgangsmåten 

eller referansenummer for godkjent tollbehandling 

eller bruk) 

 Ansvarshavendes underskrift:  __________________  

 Stilling:  ____________________________________  

 Sted:  _______  Dato:  _______  Stempel:  
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DEN EUROPEISKE UNION 

VARER SOM OMFATTES AV EKSPORTKONTROLL 

 

UTGANGSSTOFFER FOR NARKOTIKA – FORORDNING (EF) 

nr. 111/2005 

IMPORTTILLATELSE 

 

4 1.  Importør (navn og adresse) 2.  TILLATELSENS nummer:  ______________________  

 Utstedt (dato):  _____________  i:  _______________  
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3.  Gyldighetstid:  

 Startdato:  Sluttdato:  

4.  Eksportør (navn og adresse) 5.  (Fylles ut av den utstedende myndighet) Utstedende 

myndighet (den ansvarlige personens navn, adresse, 

telefon, telefaks, e-post) 

6.  Andre markedsdeltakere (navn og adresse)  7. Vedkommende myndighet i eksportstaten 

8.  Sluttmottaker (navn og adresse)   9. Innførselssted til Unionens tollområde 

10. Transportmetoder/-middel 

 11a.  Listeført stoff 12a.  KN-kode 

 13a.  Nettovekt 

 14a.  % av blandingen 

 2 15a.  Fakturanummer 

 11b.  Listeført stoff 12b.  KN-kode 

13b.  Nettovekt 

14b.  % av blandingen 

15b.  Fakturanummer 

 16.  Søkerens erklæring 

 Navn:  _________________________________  Representant for:  ______________________________  (Søker) 

 Underskrift:  _____________________________  Dato:  ___________________________  
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 17.  (Fylles ut av den utstedende myndighet) 

 Felt 7, 9, 10 fortsatt påkrevd? 

 JA  ...................  / NEI  ..................  

 Underskrift:  ________________________________  

 Stilling:  ____________________________________  

 Dato:  __________________  Stempel:  

18.  (Fylles ut av tollstedet i Unionen) 

 Tollvesenets referanse:  _______________________  

 (angivelse om innførsel i henhold til framgangsmåten 

eller referansenummer for godkjent tollbehandling 

eller bruk) 

 Ansvarshavendes underskrift:  __________________ 

 Stilling:  ____________________________________ 

 Sted:  ___________  Dato:  __________  Stempel:  

Merknader 

1.  Tillatelsen skal utferdiges på ett av de offisielle språkene i Unionen. Dersom den skrives for hånd, skal dette gjøres med 

blekk og store bokstaver. 

2.  Felt 1, 4, 6, 8 og 11–16 skal fylles ut av søkeren på søknadstidspunktet. Opplysningene som kreves i felt 7, 9, 10 og 15, 

kan imidlertid framlegges senere. Dersom dette er tilfellet, skal disse opplysningene fylles ut senest når varene innføres til 

Unionens tollområde. 

3.  Felt 1, 4: Angi fullt navn og adresse (telefon, telefaks, e-post). 

4.  Felt 6: Angi fullt navn på og adresse (telefon, telefaks, e-post) til alle andre markedsdeltakere som deltar i 

importtransaksjonen, f.eks. transportører, mellommenn, tollklarerere. 

5.  Felt 8: Angi fullt navn på og adresse til sluttmottakeren. Sluttmottakeren kan være identisk med importøren. 

6.  Felt 7: Angi navn på og adresse (telefon, telefaks, e-post) til myndigheten i tredjestaten. 

7.  Felt 9: Angi navnet på medlemsstaten, havnen, lufthavnen eller grensepasseringsstedet. 

8.  Felt 10: Angi alle transportmidler som skal brukes (f.eks. lastebil, skip, fly, tog osv.). 

9.  Felt 11a, 11b: Angi navnet på det listeførte stoffet som angitt i vedlegget til forordning (EF) nr. 111/2005, handelsnavnet 

på legemiddelet oppført i kategori 4, antall enheter i forsendelsen, antall tabletter/ampuller i hver enhet, innholdet av det 

listeførte stoffet i én enhet (per tablett/ampulle) eller, dersom det dreier seg om en blanding eller et naturprodukt, angi 

navnet og den åttesifrede KN-koden samt handelsnavnet. 

10.  Felt 11a, 11b: Gi en nøyaktig beskrivelse av emballasje og stoffer (f.eks. 2 beholdere à 5 liter). Dersom det dreier seg om 

en blanding, et naturprodukt eller preparater, angis det aktuelle handelsnavnet. 

11.  Felt 12a, 12b: Angi den åttesifrede KN-koden for det listeførte stoffet som angitt i vedlegget til forordning 

(EF) nr. 111/2005. 

 Felt 13 a, 13b: For kategori 4 angis den samlede nettovekten av det listeførte stoffet i forsendelsen av legemidler. 

12.  Felt 16: 

– Angi med store bokstaver navnet på søkeren eller eventuelt navnet på den godkjente representanten som undertegner 

denne søknaden.  
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– Søkerens eller den godkjente representantens underskrift angir, i henhold til reglene fastsatt av den berørte medlemsstaten, 

at den berørte personen erklærer at alle opplysninger i søknaden er korrekte og fullstendige. Med forbehold for en mulig 

anvendelse av straffebestemmelser innebærer denne erklæringen en ansvarsforpliktelse i henhold til gjeldende 

bestemmelser i medlemsstatene med hensyn til følgende: 

Nøyaktigheten av opplysningene. 

Ektheten av alle vedlagte dokumenter. 

Overholdelse av alle andre forpliktelser. 

– Dersom tillatelsen utstedes ved hjelp av et databasert system, trenger ikke den aktuelle tillatelsen å inneholde søkerens 

underskrift i dette feltet, dersom det i selve søknaden finnes en slik underskrift. 

13.  Vern av personopplysninger 

 Når Europakommisjonen behandler personopplysninger som forekommer i dette dokumentet, får europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 45/2001 om personvern i forbindelse med behandling av personopplysninger i Fellesskapets 

institusjoner og organer og om fri utveksling av slike opplysninger anvendelse. 

 Når vedkommende myndighet i en medlemsstat behandler personopplysninger som forekommer i dette dokumentet, får 

nasjonale bestemmelser som gjennomfører direktiv 95/46/EF, anvendelse. 

 Formålet med behandlingen av personopplysninger er å overvåke handelen med utgangsstoffer for narkotika i Unionen i 

samsvar med forordning (EF) nr. 273/2004, endret ved forordning (EU) nr. 1258/2013, og mellom Unionen og tredjestater 

i samsvar med forordning (EF) nr. 111/2005, endret ved forordning (EU) nr. 1259/2013. 

 Behandlingsansvarlig for behandling av opplysningene er vedkommende nasjonale myndighet som dette dokumentet er 

inngitt til. Listen over vedkommende myndigheter er offentliggjort på Kommisjonens nettsted: 

 http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_controls/drugs_precursors/legislation/ 

national_competent_authorities.pdf 

 I samsvar med artikkel 17 i forordning (EF) nr. 111/2005 om fastsettelse av regler for overvåking av handel med 

utgangsstoffer for narkotika mellom Unionen og tredjestater og uten at det berører gjeldende bestemmelser om vern av 

personopplysninger i Unionen, og for det formål å kontrollere og overvåke visse stoffer som ofte brukes til ulovlig 

framstilling av narkotika og psykotrope stoffer, kan Kommisjonen og vedkommende myndigheter i medlemsstatene 

utveksle personopplysninger og informasjon i dette dokumentet med relevante myndigheter i tredjestater. 

 Den registrerte har rett til å få innsyn i personopplysninger om vedkommende selv som vil bli behandlet, og eventuelt til å 

rette, slette eller blokkere personopplysninger i samsvar med forordning (EF) nr. 45/2001 eller de nasjonale lovene som 

gjennomfører direktiv 95/46/EF. 

 Alle anmodninger om å utøve retten til innsyn, retting, sletting eller blokkering skal inngis til og behandles av 

vedkommende myndigheter som dette dokumentet er inngitt til. 

 Det rettslige grunnlaget for behandling av personopplysningene er artikkel 33 i forordning (EF) nr. 111/2005 og artikkel 

13b i forordning (EF) nr. 273/2004. 

 Personopplysningene i dette dokumentet skal ikke oppbevares lenger enn det som er nødvendig for formålene som de ble 

samlet inn for. 

 Ved eventuelle konflikter kan klager inngis til den relevante nasjonale personvernmyndigheten. Kontaktopplysninger til 

nasjonale personvernmyndigheter finnes på nettstedet til Europakommisjonen, Generaldirektoratet for rettslige spørsmål: 

(http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/eu/index_en.htm#h2-1). 

 Dersom klagen gjelder Europakommisjonens behandling av personopplysninger, skal den inngis til EUs datatilsyn: 

(http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/). 

 __________  
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/1443 

av 29. juni 2016 

om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 273/2004 og rådsforordning 

(EF) nr. 111/2005 med hensyn til oppføring av visse utgangsstoffer for narkotika på listen 

over listeførte stoffer(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 273/2004 av 11. februar 2004 om utgangsstoffer for 

narkotika(1), særlig artikkel 15, 

under henvisning til rådsforordning (EF) nr. 111/2005 av 22. desember 2004 om fastsettelse av regler for overvåking av handel 

med utgangsstoffer for narkotika mellom Unionen og tredjestater(2), særlig artikkel 30a, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Både vedlegg I til forordning (EF) nr. 273/2004 og vedlegget til forordning (EF) nr. 111/2005 inneholder en liste over 

listeførte stoffer som er underlagt en rekke harmoniserte kontroll- og overvåkingstiltak fastsatt i nevnte forordninger. 

2) De listeførte stoffene som er oppført i vedlegg I til forordning (EF) nr. 273/2004 og i vedlegget til forordning (EF) 

nr. 111/2005, er inndelt i kategorier som omfattes av forskjellige tiltak, med henblikk på å oppnå en rimelig balanse 

mellom omfanget av trusselen som hvert bestemt stoff utgjør, og byrden for den lovlige handelen. 

3) De strengeste kontroll- og overvåkingstiltakene får anvendelse på listeførte stoffer i kategori 1. Markedsdeltakere og 

brukere må ha en tillatelse for å kunne være i besittelse av disse stoffene og gjennomføre alle former for transaksjoner 

der disse stoffene er involvert. 

4) Klorefedrin og klorpseudoefedrin kan konverteres direkte til metamfetamin med et høyt utbytte. Medlemsstatene har 

vist at klorefedrin og klorpseudoefedrin siden 2013 flere ganger er blitt brukt i Unionen som utgangsstoffer for ulovlig 

framstilling av metamfetamin (også kalt «crystal meth»). Utenfor Unionen er det også rapportert om flere tilfeller der 

disse to stoffene er blitt brukt til framstilling av metamfetamin. 

5) Handel med og besittelse av klorefedrin og klorpseudoefedrin er for tiden ikke underlagt noen rettslige begrensninger, 

og kontrollen med stoffene er begrenset til at markedsdeltakere i Unionen har en frivillig forpliktelse til å overvåke 

handelen og rapportere om mistenkelige transaksjoner med disse stoffene. 

6) Det ble ikke funnet viktige lovlige bruksområder for klorefedrin og klorpseudoefedrin under samrådene med 

medlemsstatene og representanter fra den kjemiske industrien. I 2013 og 2014 ble over tre tonn av disse stoffene 

beslaglagt av vedkommende myndigheter i medlemsstatene for å hindre at de brukes til ulovlig framstilling av 

metamfetamin. 

7) På grunn av den høye risikoen for avledning av klorefedrin og klorpseudoefedrin, og tatt i betraktning at det ikke vil ha 

noen vesentlig innvirkning på den lovlige handelen dersom de listeføres, bør disse stoffene oppføres i kategori 1 i 

vedlegg I til forordning (EF) nr. 273/2004 og i vedlegget til forordning (EF) nr. 111/2005. 

8) Forordning (EF) nr. 273/2004 og forordning (EF) nr. 111/2005 bør derfor endres. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 235 av 1.9.2016, s. 6, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 50/2018 av 23. mars 2018 

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

unions tidende nr. 6 av 30.1.2020, s. 23. 

(1) EUT L 47 av 18.2.2004, s. 1. 

(2) EUT L 22 av 26.1.2005, s. 1. 

2020/EØS/45/20 
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9) Forordning (EF) nr. 273/2004 og forordning (EF) nr. 111/2005 gjennomfører sammen visse bestemmelser i De forente 

nasjoners konvensjon vedrørende ulovlig handel med narkotika og psykotropiske stoffer av 19. desember 1988(1). 

Ettersom det er en nær innholdsmessig forbindelse mellom nevnte forordninger, er det berettiget å vedta endringene i 

form av én delegert rettsakt. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Endring av forordning (EF) nr. 273/2004 

I tabellen for listeførte stoffer i kategori 1 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 273/2004 tilføyes følgende rader: 

«(1R,2S)-(-)-klorefedrin  29399900 110925-64-9 

(1S,2R)-(+)-klorefedrin  29399900 1384199-95-4 

(1S,2S)-(+)-klorpseudoefedrin  29399900 73393-61-0 

(1R,2R)-(-)-klorpseudoefedrin  29399900 771434-80-1» 

Artikkel 2 

Endring av forordning (EF) nr. 111/2005 

I tabellen for listeførte stoffer i kategori 1 i vedlegget til forordning (EF) nr. 111/2005 tilføyes følgende rader: 

«(1R,2S)-(-)-klorefedrin  29399900 110925-64-9 

(1S,2R)-(+)-klorefedrin  29399900 1384199-95-4 

(1S,2S)-(+)-klorpseudoefedrin  29399900 73393-61-0 

(1R,2R)-(-)-klorpseudoefedrin  29399900 771434-80-1» 

Artikkel 3 

Ikrafttredelse 

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 29. juni 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 __________  

  

(1) EFT L 326 av 24.11.1990, s. 56. 
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV (EU) 2017/2102 

av 15. november 2017 

om endring av direktiv 2011/65/EU om begrensning av bruken av visse farlige stoffer i elektrisk og 

elektronisk utstyr(*) 

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 samråd med Regionkomiteen, 

etter den ordinære regelverksprosedyren(2) og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/65/EU(3) om begrensning av bruken av visse farlige stoffer i 

elektrisk og elektronisk utstyr (EEE) skal Kommisjonen undersøke behovet for å endre nevnte direktivs virkeområde 

med hensyn til det elektriske og elektroniske utstyret som omfattes av direktivet, og eventuelt framlegge et forslag til 

regelverk om ytterligere utelukkelser i forbindelse med utstyret. 

2) Virksomhet på sekundærmarkedet for EEE, som omfatter reparasjon, utskifting av reservedeler, istandsetting og ombruk 

samt ettermontering, bør lettes for å fremme sirkulær økonomi i Unionen. Det bør sikres et høyt nivå for vern av 

menneskers helse og miljøet, herunder gjennom en miljømessig forsvarlig materialutnytting og sluttbehandling av EEE-

avfall. Enhver unødvendig administrativ byrde på markedsdeltakerne bør unngås. I samsvar med direktiv 2011/65/EU 

kan EEE som lå utenfor virkeområdet for europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/95/EF(4), men som ikke ville være i 

samsvar med direktiv 2011/65/EU, fortsatt gjøres tilgjengelig på markedet til 22. juli 2019. Etter den datoen er både 

førstegangsomsetning av og sekundærmarkedsvirksomhet med ikke-samsvarende EEE forbudt. Et slikt forbud mot 

sekundærmarkedsvirksomhet er uforenlig med de allmenne prinsippene som ligger til grunn for Unionens bestemmelser 

om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om produkter, og bør derfor fjernes. 

3) Bestemte grupper nisjeprodukter bør utelukkes fra virkeområdet for direktiv 2011/65/EU, ettersom inkludering av dem 

ikke vil gi miljømessige eller helsemessige fordeler av betydning, og vil medføre uløselige samsvarsproblemer eller 

markedsvridninger som ikke kan håndteres effektivt gjennom unntaksordningen fastsatt i direktivet. 

4) Ved produksjon av orgelpiper brukes det en bestemt type blybasert legering som det hittil ikke er funnet noe alternativ 

til. De fleste pipeorgler holdes på samme sted i århundrer og utskiftingshyppigheten er ubetydelig. Pipeorgler bør derfor 

utelukkes fra virkeområdet for direktiv 2011/65/EU, ettersom fordelen ved å inkludere dem med henblikk på erstatning 

av bly vil være ubetydelig.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 305 av 21.11.2017, s. 8, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 51/2018 av 23. mars 2018 

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

unions tidende nr. 6 av 30.1.2020, s. 24. 

(1) EUT C 345 av 13.10.2017, s. 110. 

(2) Europaparlamentets holdning av 3. oktober 2017 (ennå ikke offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 23. oktober 2017. 

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/65/EU av 8. juni 2011 om begrensning av bruken av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk 

utstyr (EUT L 174 av 1.7.2011, s. 88). 

(4) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/95/EF av 27. januar 2003 om avgrensing av bruk av visse farlege stoff i elektrisk og elektronisk 

utstyr (EUT L 37 av 13.2.2003, s. 19). 

2020/EØS/45/21 
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5) Direktiv 2011/65/EU gjelder for ikke-veigående mobile maskiner med en egen kraftforsyning, som utelukkende gjøres 

tilgjengelige for yrkesmessig bruk. Imidlertid produseres visse typer ikke-veigående mobile maskiner i to versjoner på 

samme produksjonslinje, og kraftkilden (enten intern eller ekstern) er den eneste forskjellen mellom dem. Disse 

versjonene bør behandles på samme måte i henhold til nevnte direktiv. Ikke-veigående mobile maskiner med framdrifts-

system som drives av en ekstern kraftkilde, bør derfor også utelukkes fra virkeområdet for direktiv 2011/65/EU. 

6) For alle relevante EEE-kategorier, som angitt i vedlegg I til direktiv 2011/65/EU, bør vilkårene for å unnta ombrukte 

reservedeler som er gjenvunnet fra EEE, angis tydelig. Ettersom unntak fra begrensningen av bruk av visse farlige 

stoffer bør ha begrenset varighet, bør den lengste gyldighetstiden for eksisterende unntak også angis tydelig for alle 

relevante EEE-kategorier, herunder kategori 11. 

7) Når en søknad om fornying av et unntak inngis, skal Kommisjonen treffe en beslutning senest seks måneder før 

utløpsdatoen for det eksisterende unntaket, med mindre særlige omstendigheter berettiger en annen frist. Det er ikke 

fastsatt noen frist for Kommisjonen til å treffe beslutning om søknader om nye unntak. Ifølge Kommisjonens rapport av 

18. april 2016 til Europaparlamentet og Rådet om utøvelsen av den myndigheten til å vedta delegerte rettsakter som er 

gitt Kommisjonen i henhold til direktiv 2011/65/EU, har nevnte frist vist seg å være umulig å overholde i praksis, 

ettersom en rekke obligatoriske saksbehandlingstrinn må følges ved vurdering av søknader om fornying av unntak.  

I tillegg til at fristen ikke tilfører noen merverdi til den eksisterende prosedyren for vurdering av søknader om fornying, 

medfører den usikkerhet for foretak og andre berørte parter fordi den ikke er praktisk mulig å overholde. På den annen 

side blir kontinuiteten i virksomheten sikret, ettersom markedsoperatørene kan stole på at et eksisterende unntak forblir 

gyldig til det treffes en beslutning om søknaden om fornying. Bestemmelsen om denne fristen bør derfor utgå. 

Kommisjonen bør imidlertid kort tid etter at den har mottatt søknaden, gi søkeren, medlemsstatene og 

Europaparlamentet en tidsplan for vedtakelsen av sin beslutning om søknaden. Videre bør det ved den generelle 

revisjonen av direktiv 2011/65/EU som Kommisjonen skal gjennomføre innen 22. juli 2021, fastsettes en realistisk frist 

for Kommisjonen til å treffe beslutning om en søknad om fornying av et unntak før utløpet av gjeldende unntak. 

8) Ettersom målene for dette direktiv, som er å bidra til vern av menneskers helse og en miljømessig forsvarlig 

materialutnytting og sluttbehandling av EEE-avfall ved å begrense bruken av farlige stoffer i EEE, ikke kan nås i 

tilstrekkelig grad av medlemsstatene, fordi ulikheter i de lovene og forskriftene som vedtas av medlemsstatene, kan 

skape handelshindringer og konkurransevridninger i Unionen, og dermed kan ha direkte innvirkning på det indre 

marked, men snarere, på grunn av problemets omfang og dets virkninger på annet unionsregelverk om materialutnytting 

og sluttbehandling av avfall og områder av felles interesse, f.eks. vern av menneskers helse, 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 

I direktiv 2011/65/EU gjøres følgende endringer: 

1) I artikkel 2 gjøres følgende endringer: 

a) Nr. 2 utgår. 

b) I nr. 4 skal ny bokstav lyde: 

«k) pipeorgler.». 

2) Artikkel 3 nr. 28 skal lyde: 

«28) «ikke-veigående mobil maskin som utelukkende gjøres tilgjengelig for yrkesmessig bruk» maskin med intern 

kraftkilde eller med et framdriftssystem som drives av en ekstern kraftkilde hvis drift krever enten mobilitet eller 

kontinuerlig eller halvkontinuerlig forflytning mellom en rekke faste arbeidssteder mens arbeidet pågår, og som 

utelukkende gjøres tilgjengelig for yrkesmessig bruk.».  
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3) I artikkel 4 gjøres følgende endringer: 

a) Nr. 3 skal lyde: 

«3. Nr. 1 får anvendelse på medisinsk utstyr og overvåkings- og kontrollinstrumenter som bringes i omsetning fra 

22. juli 2014, på medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk som bringes i omsetning fra 22. juli 2016, på industrielle 

overvåkings- og kontrollinstrumenter som bringes i omsetning fra 22. juli 2017 og på alt annet EEE som lå utenfor 

virkeområdet for direktiv 2002/95, og som bringes i omsetning fra 22. juli 2019.». 

b) I nr. 4 skal ny bokstav lyde: 

«ea) Alt annet EEE som lå utenfor virkeområdet for direktiv 2002/95/EF, og som bringes i omsetning før 22. juli 2019,». 

c) Nr. 5 skal lyde: 

«5. Forutsatt at ombruken finner sted i kontrollerbare, lukkede retursystemer mellom bedrifter, og at ombruk av 

reservedeler meldes til forbrukeren, får nr. 1 ikke anvendelse på ombrukte reservedeler som er 

a) gjenvunnet fra EEE brakt i omsetning før 1. juli 2006, og som brukes i EEE brakt i omsetning før 1. juli 2016, 

b) gjenvunnet fra medisinsk utstyr eller overvåkings- og kontrollinstrumenter brakt i omsetning før 22. juli 2014, og 

som brukes i EEE brakt i omsetning før 22. juli 2024, 

c) gjenvunnet fra medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk brakt i omsetning før 22. juli 2016, og som brukes i EEE 

brakt i omsetning før 22. juli 2026, 

d) gjenvunnet fra industrielle overvåkings- og kontrollinstrumenter brakt i omsetning før 22. juli 2017, og som brukes 

i EEE brakt i omsetning før 22. juli 2027, 

e) gjenvunnet fra alt annet EEE som lå utenfor virkeområdet for direktiv 2002/95/EF, og som bringes i omsetning før 

22. juli 2019 og brukes i EEE brakt i omsetning før 22. juli 2029.». 

4) I artikkel 5 gjøres følgende endringer: 

a) I nr. 2 skal annet ledd lyde: 

«For unntak oppført i vedlegg III per 21. juli 2011, med mindre en kortere periode er angitt, skal den lengste 

gyldighetstiden som kan fornyes, være 

a) fem år fra 21. juli 2011 for kategori 1–7 og kategori 10 i vedlegg I, 

b) sju år fra de aktuelle datoene fastsatt i artikkel 4 nr. 3 for kategori 8 og 9 i vedlegg I, og 

c) fem år fra 22. juli 2019 for kategori 11 i vedlegg I.». 

b) I nr. 4 skal ny bokstav lyde: 

«ba) innen én måned etter mottak av en søknad gi søkeren, medlemsstatene og Europaparlamentet en tidsplan for 

vedtakelsen av sin beslutning om søknaden,». 

c) I nr. 5 annet ledd utgår første punktum. 

Artikkel 2 

1. Medlemsstatene skal innen 12. juni 2019 sette i kraft de lovene og forskriftene som er nødvendige for å etterkomme dette 

direktiv. De skal umiddelbart underrette Kommisjonen om dette. 

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 bestemmelsene som de vedtar på det 

området dette direktiv omhandler. 
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Artikkel 3 

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

Artikkel 4 

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Strasbourg 15. november 2017. 

For Europaparlamentet 

A. TAJANI 

President 

For Rådet 

M. MAASIKAS 

Formann 

 __________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2018/35 

av 10. januar 2018 

om endring av vedlegg XVII til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, 

vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH) med hensyn til 

oktametylsyklotetrasiloksan (D4) og dekametylsyklopentasiloksan (D5)(*) 

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 68 nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Det forente kongerike framla 17. april 2015 for Det europeiske kjemikaliebyrå («Byrået») dokumentasjon i henhold til 

artikkel 69 nr. 4 i forordning (EF) nr. 1907/2006 («dokumentasjon i henhold til vedlegg XV(2)»), der det ble foreslått å 

begrense oktametylsyklotetrasiloksan (D4) og dekametylsyklopentasiloksan (D5) i kosmetiske produkter som vaskes av 

under normale bruksvilkår. Dokumentasjonen viste at det er nødvendig med tiltak på unionsplan å møte de risikoene for 

miljøet som bruken av D4 og D5 som slippes ut i spillvann, utgjør. 

2) Medlemsstatskomiteen nevnt i artikkel 76 nr. 1 bokstav e) i forordning (EF) nr. 1907/2006 vedtok 22. april 2015 en 

uttalelse på anmodning fra Byråets administrerende direktør, i henhold til artikkel 77 nr. 3 bokstav c) i nevnte 

forordning, om at både D4 og D5 oppfyller kriteriene i vedlegg XIII til nevnte forordning for identifikasjon av svært 

persistente (vP) og svært bioakkumulerende (vB) stoffer. 

3) Byråets komité for risikovurdering (RAC) vedtok 10. mars 2016 en uttalelse der den konkluderte med at D4 oppfyller 

kriteriene i vedlegg XIII til forordning (EF) nr. 1907/2006 for identifikasjon av persistente, bioakkumulerende og giftige 

(«PBT»-) stoffer samt vPvB-stoffer, og at D5 oppfyller kriteriene for identifisering av vPvB-stoffer. RAC bekreftet at de 

farlige egenskapene til D4 og D5 gir grunn til særlig bekymring for miljøet når de forekommer i kosmetiske produkter 

som brukes med eller disponeres med vann. Den konkluderte videre med at den foreslåtte begrensningen er et målrettet 

og hensiktsmessig tiltak på unionsplan for å redusere utslipp forårsaket av produkter som skylles av. 

4) Byråets komité for sosioøkonomisk analyse (heretter kalt «SEAC») vedtok 9. juni 2016 en uttalelse der den angir at den 

foreslåtte begrensningen er det mest hensiktsmessige tiltaket på unionsplan for å redusere utslipp av D4 og D5 til 

spillvann med hensyn til dens sosioøkonomiske fordeler og kostnader. 

5) SEAC anbefalte å utsette anvendelsen av begrensningen med 24 måneder, i tråd med minsteperioden slik at berørte 

parter kan treffe nødvendige tiltak for å overholde sine forpliktelser. 

6) Byråets forum for utveksling av opplysninger om gjennomføring, nevnt i artikkel 76 nr. 1 bokstav f) i forordning (EF) 

nr. 1907/2006, ble rådspurt under framgangsmåten for begrensning, og det ble tatt hensyn til dets uttalelse. 

7) Byrået framla 10. august 2016 uttalelsene fra RAC og SEAC(3) for Kommisjonen. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 6 av 11.1.2018, s. 45, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 52/2018 av 23. mars 2018 

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

unions tidende nr. 6 av 30.1.2020, s. 25. 

(1) EUT L 396 av 30.12.2006, s. 1. 

(2) https://echa.europa.eu/documents/10162/9a53a4d9-a641-4b7b-ad58-8fec6cf26229 

(3) https://echa.europa.eu/documents/10162/7209f47e-58a0-4fa7-9890-11366f5aa4e9 

2020/EØS/45/22 
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8) Forekomsten av D4 og D5 i visse kosmetiske produkter som vaskes av med vann etter bruk, utgjør en risiko for miljøet 

på grunn av stoffenes farlige egenskaper, som et PBT- og et vPvB-stoff når det gjelder D4 og et vPvB-stoff når det 

gjelder D5. Kommisjonen mener at disse risikoene må reduseres på unionsplan. Grenseverdien på 0,1 % som fastsettes 

ved denne begrensningen, vil på en effektiv måte sikre at all tilsiktet bruk av D4 og D5 vil opphøre, ettersom disse 

stoffene må forekomme i kosmetiske produkter som vaskes av, i en mye høyere konsentrasjon for å virke etter 

hensikten. 

9) Den foreslåtte begrensningen gjelder kosmetiske produkter i henhold til artikkel 2 nr. 1 bokstav a) i europaparlaments- 

og rådsforordning (EF) nr. 1223/2009(1). I kosmetiske produkter som er beregnet på å være i kontakt med hud, hår eller 

slimhinner i lengre tid, fordamper D4 og D5 over tid etter bruk, og eventuelle rester skylles av ved normal vask. 

Dokumentasjonen i henhold til vedlegg XV omfattet ikke disse produktene, ettersom de ikke utgjør hovedkilden for 

miljørisiko når det gjelder D4 og D5, og dermed er risikoen som de kan utgjøre for miljøet, ennå ikke blitt vurdert av 

RAC. Begrensningen bør derfor bare gjelde kosmetiske produkter som vaskes av og som under normale bruksvilkår 

fjernes med vann kort tid etter bruk, fordi D4 og D5 under disse omstendighetene slippes ut i vannmiljøet før de har 

fordampet. 

10) Berørte parter bør gis tilstrekkelig tid til å treffe egnede tiltak for å etterkomme den foreslåtte begrensningen. Den nye 

restriksjonen bør derfor få anvendelse fra en senere dato. 

11) Forordning (EF) nr. 1907/2006 bør derfor endres — 

12) 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 XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

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

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

Utferdiget i Brussel 10. januar 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____ 

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1223/2009 av 30. november 2009 om kosmetiske produkter (EUT L 342 av 22.12.2009, 

s. 59). 
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VEDLEGG 

I vedlegg XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006 skal ny post lyde: 

«70. Oktametylsyklotetrasiloksan (D4) 

CAS-nr. 556-67-2 

EF-nr. 209-136-7 

Dekametylsyklopentasiloksan (D5) 

CAS-nr. 541-02-6 

EF-nr. 208-764-9 

1. Skal etter 31. januar 2020 ikke bringes i omsetning i kosmetiske 

produkter som vaskes av, i en konsentrasjon som er lik eller høyere enn 

0,1 vektprosent. 

2. I forbindelse med denne posten menes med «kosmetiske produkter som 

vaskes av» kosmetiske produkter i henhold til artikkel 2 nr. 1 bokstav a) 

i forordning (EF) nr. 1223/2009 som under normale bruksvilkår vaskes 

av med vann etter bruk.» 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2017/2326 

av 14. desember 2017 

om godkjenning av imiprotrin som eksisterende 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 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 eksisterende aktive stoffer som 

skal vurderes med henblikk på mulig godkjenning til bruk i biocidprodukter. Denne listen omfatter imiprotrin. 

2) Imiprotrin er vurdert til bruk i produkter av type 18, insektmidler, middmidler og produkter til å bekjempe andre leddyr, 

som beskrevet i vedlegg V til forordning (EU) nr. 528/2012. 

3) Det forente kongerike ble utpekt til vurderende vedkommende myndighet og framla vurderingsrapporten sammen med 

sine anbefalinger 20. juli 2016. 

4) I samsvar med artikkel 7 nr. 2 i delegert forordning (EU) nr. 1062/2014 avga komiteen for biocidprodukter 27. juni 2017 

Det europeiske kjemikaliebyrås uttalelse, der det var tatt hensyn til vurderende vedkommende myndighets konklusjoner. 

5) I henhold til nevnte uttalelse kan biocidprodukter av type 18 som inneholder imiprotrin, 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) Imiprotrin bør derfor godkjennes til bruk i biocidprodukter av type 18, forutsatt at visse spesifikasjoner og vilkår er 

oppfylt. 

7) Det bør fastsettes en rimelig frist før et aktivt stoff godkjennes, slik at berørte parter kan treffe de forberedende tiltak 

som er nødvendige for å oppfylle de nye kravene. 

8) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for biocidprodukter. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Imiprotrin 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. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 333 av 15.12.2017, s. 22, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 53/2018 av 23. mars 2018 

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

unions tidende nr. 6 av 30.1.2020, s. 26. 

(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). 

2020/EØS/45/23 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 14. desember 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  



   

 

2
.7

.2
0
2

0
 

E
Ø

S
-tilleg

g
et til D

en
 eu

ro
p

eisk
e u

n
io

n
s tid

en
d

e
 

N
r. 4

5
/1

8
9
 

 

VEDLEGG 

Vanlig navn 
IUPAC-betegnelse 

Identifikasjonsnumre 

Minste renhetsgrad 

for det aktive 

stoffet(1) 

Godkjenningsdato 
Godkjenningen 

utløper 

Produkt-

type 
Særlige vilkår 

Imiprotrin IUPAC-betegnelse: 

Reaksjonsblanding av: 2,5-diokso-3-

prop-2-ynylimidazolidin-1-

ylmetyl(1R)-cis-2,2-dimetyl-3-(2-

metylprop-1-

enyl)syklopropankarboksylat; 2,5-

diokso-3-prop-2-ynylimidazolidin-1-

ylmetyl(1R)-trans-2,2-dimetyl-3-(2-

metylprop-1-

enyl)syklopropankarboksylat 

EF-nr.: 428-790-6 

CAS-nr.: 72963-72-5 

≥ 870 g/kg 1. juli 2019 30. juni 2029 18 Godkjenningene av biocidprodukter omfattes av 

følgende vilkår: 

1. 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. 

2. På bakgrunn av risikoene som er påvist for bruks-

områdene som er vurdert, skal produktvurderingen 

ta særlig hensyn til overflatevann, sediment og 

jordbunn for produkter som brukes innendørs til å 

spraye på overflater. 

3. For produkter som kan føre til rester i 

næringsmidler eller fôrvarer, skal behovet for å 

fastsette nye eller endre eksisterende grenseverdier 

i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 470/2009(2) eller europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 396/2005(3) vurderes, og 

det skal eventuelt treffes hensiktsmessige risikoredu-

serende tiltak for å sikre at gjeldende grenseverdier 

ikke overskrides. 

(1) Renheten angitt i denne kolonnen er minste renhetsgrad for det aktive stoffet som ble vurdert. 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 aktive stoffet. 

(2) 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 2001/82/EF og europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 726/2004 (EUT L 152 av 16.6.2009, 

s. 11). 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005/EF av 23. februar 2005 om grenseverdier for rester av pesticider 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). 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2017/2327 

av 14. desember 2017 

om godkjenning av 2-metyl-1,2-benzisotiazol-3(2H)-on som aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 6(*) 

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 Polen 26. november 2009 en 

søknad om oppføring av det aktive stoffet 2-metyl-1,2-benzisotiazol-3(2H)-on i direktivets vedlegg I til bruk i 

produkttype 6, konserveringsmidler for produkter under lagring, som definert i vedlegg V til nevnte direktiv, som 

tilsvarer produkttype 6 som definert i vedlegg V til forordning (EU) nr. 528/2012. 

2) Polen framla vurderingsrapporten sammen med sine anbefalinger 24. mars 2016 i samsvar med artikkel 90 nr. 2 i 

forordning (EU) nr. 528/2012. 

3) Det europeiske kjemikaliebyrås uttalelse ble utarbeidet 27. juni 2017 av Komiteen for biocidprodukter, og det ble tatt 

hensyn til konklusjonene til vurderende vedkommende myndighet. 

4) I henhold til nevnte uttalelse kan biocidprodukter av type 6 som inneholder 2-metyl-1,2-benzisotiazol-3(2H)-on, 

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. 

5) 2-metyl-1,2-benzisotiazol-3(2H)-on bør derfor godkjennes til bruk i biocidprodukter av type 6, forutsatt at visse 

spesifikasjoner og vilkår er oppfylt. 

6) Ettersom 2-metyl-1,2-benzisotiazol-3(2H)-on oppfyller kriteriene for klassifisering som hudsensibiliserende i under-

kategori 1A (sterke allergener) i henhold til nr. 3.4.2.2.1.2 i vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1272/2008(3), bør produkter som er behandlet med eller inneholder 2-metyl-1,2-benzisotiazol-3(2H)-on, være behørig 

merket når de bringes i omsetning. 

7) Det bør fastsettes en rimelig frist før et aktivt stoff godkjennes, slik at berørte parter kan treffe de forberedende tiltak 

som er nødvendige for å oppfylle de nye kravene. 

8) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for biocidprodukter. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

2-metyl-1,2-benzisotiazol-3(2H)-on godkjennes som aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 6, forutsatt at spesifika-

sjonene og vilkårene fastsatt i vedlegget er oppfylt. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 333 av 15.12.2017, s. 25, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 53/2018 av 23. mars 2018 

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

unions tidende nr. 6 av 30.1.2020, s. 26. 

(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. 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). 

2020/EØS/45/24 
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Artikkel 2 

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

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

Utferdiget i Brussel 14. desember 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  



   

 

N
r. 4

5
/1

9
2
 

E
Ø

S
-tilleg

g
et til D

en
 eu

ro
p

eisk
e u

n
io

n
s tid

en
d

e
 

2
.7

.2
0
2

0
 

 

VEDLEGG 

Vanlig navn 
IUPAC-betegnelse 

Identifikasjonsnumre 

Minste renhetsgrad 

for det aktive 

stoffet(1) 

Godkjenningsdat

o 

Godkjenningen 

utløper 

Produkt-

type 
Særlige vilkår 

2-metyl-1,2-

benzisotiazol-3(2H)-on 

(MBIT) 

IUPAC-betegnelse: 

2-metyl-1,2-benzisotiazol-

3(2H)-on 

EF-nr.: Ikke tilgjengelig 

CAS-nr.: 2527-66-4 

≥ 997 g/kg 1. juli 2018 30. juni 2028 6 Godkjenningene av biocidprodukter omfattes av følgende vilkår: 

1) 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. 

2) På bakgrunn av risikoene som er påvist for bruksområdene 

som er vurdert, skal produktvurderingen ta særlig hensyn til 

a) yrkesbrukere, 

b) overflatevann og grunnvann ved utendørs bruk av maling 

og puss som inneholder konserveringsmidler, og bruk av 

væsker som inneholder konserveringsmidler ved produk-

sjon av papir, tekstil eller lær. 

Behandlede produkter kan bringes i omsetning på følgende vilkår: 

Den personen som er ansvarlig for å bringe i omsetning et behand-

let produkt som er behandlet med eller inneholder 2-metyl-1,2-

benzisotiazol-3(2H)-on, skal påse at etiketten til det behandlede 

produktet inneholder opplysningene oppført i artikkel 58 nr. 3 

annet ledd i forordning (EU) nr. 528/2012. 

(1) Renheten angitt i denne kolonnen er minste renhetsgrad for det aktive stoffet som ble vurdert. 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 aktive stoffet. 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2017/2334 

av 14. desember 2017 

om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av kreosot til bruk i biocidprodukter av type 8(*) 

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 14 nr. 5, 

etter samråd med Den faste komité for biocidprodukter og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Det aktive stoffet kreosot er oppført i vedlegg I til europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF(2) til bruk i biocidproduk-

ter av type 8, og anses i henhold til artikkel 86 i forordning (EU) nr. 528/2012 som godkjent i henhold til nevnte 

forordning, forutsatt at spesifikasjonene og vilkårene fastsatt i vedlegg I til nevnte direktiv er oppfylt. 

2) Godkjenningen av kreosot utløper 30. april 2018. I samsvar med artikkel 13 nr. 1 i forordning (EU) nr. 528/2012 er det 

27. oktober 2016 inngitt en søknad om fornyelse av godkjenningen av dette aktive stoffet. 

3) Det forente kongerike, som vurderende vedkommende myndighet, underrettet Kommisjonens kontorer 14. juli 2017 om 

at det må foretas en fullstendig vurdering. Det er i henhold til artikkel 14 nr. 2 i forordning (EU) nr. 528/2012 fastsatt en 

periode på 365 dager til å gjennomføre en fullstendig vurdering. Ved denne vurderingen skal vurderende vedkommende 

myndighet, når det er relevant, anmode søkeren om å framlegge tilstrekkelige opplysninger til at vurderingen skal kunne 

foretas, i samsvar med artikkel 8 nr. 2 i nevnte forordning. I slike tilfeller avbrytes perioden på 365 dager i en periode 

som ikke skal overstige 180 dager til sammen, med mindre arten av de ønskede opplysningene eller uvanlige 

omstendigheter tilsier noe annet. 

4) Det europeiske kjemikaliebyrå («Byrået») skal innen 270 dager etter mottak av anbefalingen fra vurderende 

vedkommende myndighet utarbeide og framlegge for Kommisjonen en uttalelse om fornyelse av godkjenningen av det 

aktive stoffet, i samsvar med artikkel 14 nr. 3 i nevnte forordning. 

5) Ettersom kreosot er klassifisert som kreftframkallende i kategori 1B og oppfyller kriteriene for klassifisering som et 

persistent, bioakkumulerende og giftig stoff (PBT-stoff) eller et svært persistent og svært bioakkumulerende stoff 

(vPvB-stoff) (PBT eller vPvB) i henhold til vedlegg XIII til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006(3), 

oppfyller det dessuten utelukkingskriteriene fastsatt i artikkel 5 nr. 1 bokstav a) og e) i forordning (EU) nr. 528/2012. 

Det er derfor nødvendig med ytterligere undersøkelser for å fastslå om minst ett av vilkårene i første ledd i artikkel 5 

nr. 2 i nevnte forordning er oppfylt, og om godkjenningen av kreosot dermed kan fornyes. 

6) Av grunner som ligger utenfor søkerens kontroll, vil godkjenningen av kreosot derfor trolig utløpe før det er truffet 

beslutning om fornyelse. Utløpsdatoen for godkjenning av kreosot bør derfor utsettes i et tidsrom som er tilstrekkelig til 

at søknaden kan behandles. Med tanke på de tidsrom som fastsettes for vurderende vedkommende myndighets vurdering 

og for Byråets utarbeiding og framlegging av sin uttalelse, og den tid som kreves for å avgjøre om minst ett av vilkårene 

i artikkel 5 nr. 2 første ledd i nevnte forordning er oppfylt, og om godkjenningen av kreosot dermed kan fornyes, er det 

hensiktsmessig å utsette utløpsdatoen for godkjenningen av kreosot til 31. oktober 2020. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 333 av 15.12.2017, s. 64, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 53/2018 av 23. mars 2018 

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

unions tidende nr. 6 av 30.1.2020, s. 26. 

(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 

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/45/25 
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7) Uavhengig av godkjenningens utløpsdato bør kreosot fortsatt være godkjent, forutsatt at spesifikasjonene og vilkårene 

fastsatt i vedlegg I til direktiv 98/8/EF er oppfylt. 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Utløpsdatoen for godkjenningen av kreosot til bruk i biocidprodukter av type 8 er utsatt til 31. oktober 2020. 

Artikkel 2 

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

Utferdiget i Brussel 14. desember 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2017/1455 

av 10. august 2017 

om ikke å fornye godkjenningen av det aktive stoffet pikoksystrobin 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 plantevern-

midler og om oppheving av rådsdirektiv 79/117/EØF og 91/414/EØF(1), særlig artikkel 20 nr. 1 og artikkel 78 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Pikoksystrobin ble oppført som aktivt stoff i vedlegg I til rådsdirektiv 91/414/EØF(2) ved kommisjonsdirektiv 

2003/84/EF(3). 

2) Aktive stoffer som er oppført i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF, anses å ha blitt 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) Godkjenningen av det aktive stoffet pikoksystrobin, som fastsatt i del A i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 540/2011, utløper 31. oktober 2017. 

4) Det ble inngitt en søknad om fornyet godkjenning av pikoksystrobin i samsvar med artikkel 1 i Kommisjonens 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 844/2012(5) innen fristen fastsatt i nevnte artikkel. 

5) Søkeren framla den utfyllende dokumentasjonen som kreves i henhold til artikkel 6 i gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 844/2012. Rapporterende medlemsstat fant at søknaden var fullstendig. 

6) Rapporterende medlemsstat utarbeidet en vurderingsrapport om fornyelse i samråd med medrapporterende medlemsstat og 

framla den for Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») og Kommisjonen 30. juni 2015. 

7) Myndigheten oversendte vurderingsrapporten om fornyelse til søkeren og medlemsstatene for kommentarer og 

videresendte mottatte kommentarer til Kommisjonen. Myndigheten gjorde også den utfyllende dokumentasjonen 

tilgjengelig for allmennheten. 

8) Myndigheten meddelte 1. juni 2016 Kommisjonen sin konklusjon(6) om hvorvidt pikoksystrobin kan forventes å 

oppfylle godkjenningskriteriene fastsatt i artikkel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009. Det ble pekt på følgende grunner til 

bekymring: en potensiell klastogen og aneugen virkning av metabolitten IN-H8612 i form av en rest kan ikke utelukkes, 

og det ble påvist høy risiko for vannorganismer og meitemarker ved eksponering for pikoksystrobin og for 

meitemarketende pattedyr ved eksponering for metabolitten IN-QDY63. Videre kunne flere sider av vurderingen ikke 

gjennomføres. Det ble på grunnlag av de tilgjengelige opplysningene i dokumentasjonen ikke ansett som mulig å 

fullføre vurderingen av genotoksisitet for pikoksystrobin, og helsebaserte referanseverdier til bruk i risikovurderingen 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 208 av 11.8.2017, s. 28, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 54/2018 av 23. mars 2018 

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

unions tidende nr. 6 av 30.1.2020, s. 28. 

(1) EUT L 309 av 24.11.2009, s. 1. 

(2) Rådsdirektiv 91/414/EØF av 15. juli 1991 om omsetning av plantevernmidler (EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1). 

(3) Kommisjonsdirektiv 2003/84/EF av 25. september 2003 om endring av rådsdirektiv 91/414/EØF med henblikk på oppføring av flurtamon, 

flufenacet, jodsulfuron, dimetenamid-p, pikoksystrobin, fostiazat og siltiofam som aktive stoffer (EUT L 247 av 30.9.2003, s. 20). 

(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). 

(5) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 844/2012 av 18. september 2012 om fastsettelse av de bestemmelsene som er 

nødvendige 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). 

(6) EFSA (Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet), 2016. «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of 

the active substance picoxystrobin.» EFSA Journal 2016;14(6):4515, 26 s. doi:10.2903/j.efsa.2016.4515. 

2020/EØS/45/26 
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kunne derfor ikke fastslås, og av samme årsak heller ikke noen vurdering av risikoen for forbrukerne og av risikoer som 

ikke er forbundet med næringsmidler. Vurderingen av toksisitetsundersøkelsenes samsvar med den tekniske 

spesifikasjonen og betydningen av urenheter kunne ikke gjennomføres på grunn av den ufullstendige vurderingen av det 

genotoksiske potensialet til pikoksystrobin. Det kunne heller ikke fastslås at pikoksystrobin ikke har hormonmedierte 

virkninger. Vurderingen av risikoen knyttet til kosten som skyldes eksponering for metabolittene, kunne ikke 

gjennomføres ettersom det er behov for ytterligere data for å bestemme den toksikologiske profilen til flere metabolitter, 

og følgelig kunne det ikke utledes noen definisjon av restmengde i forbindelse med risikovurdering. Dessuten kunne det 

genotoksiske potensialet til flere metabolitter som kan forutses å forekomme i grunnvannet, ikke fastslås på grunnlag av 

de tilgjengelige opplysningene. Endelig kunne vurderingen av risikoen for sekundærforgiftning via næringskjeden i 

vann for fugler og pattedyr ikke avsluttes. 

9) Kommisjonen har oppfordret søkeren til å framlegge sine kommentarer til Myndighetens konklusjon. Videre har 

Kommisjonen i samsvar med artikkel 14 nr. 1 tredje ledd i gjennomføringsforordning (EU) nr. 844/2012 oppfordret 

søkeren til å framlegge kommentarer til utkastet til fornyelsesrapport. Søkeren framla sine kommentarer, som er blitt 

grundig gjennomgått. 

10) Til tross for argumentene som søkeren har framlagt, har det ikke vært mulig å fjerne bekymringene over stoffet. 

11) Det er derfor ikke fastslått med hensyn til ett eller flere representative bruksområder for minst ett plantevernmiddel at 

godkjenningskriteriene fastsatt i artikkel 4 er oppfylt. Godkjenningen av det aktive stoffet pikoksystrobin bør derfor ikke 

fornyes. 

12) Gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 bør derfor endres. 

13) Medlemsstatene bør få tilstrekkelig tid til å tilbakekalle godkjenninger av plantevernmidler som inneholder pikoksystrobin. 

14) En eventuell avviklingsperiode som medlemsstatene innvilger i samsvar med artikkel 46 i forordning (EF) nr. 1107/2009 

for plantevernmidler som inneholder pikoksystrobin, bør utløpe senest 30. november 2018. 

15) Ved Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/950(1) ble utløpsdatoen for pikoksystrobin utsatt til  

31. oktober 2017 for å gjøre det mulig å fullføre framgangsmåten for fornyelse før stoffets godkjenning utløp. Ettersom 

en beslutning er blitt truffet før den utsatte utløpsdatoen, bør denne forordning få anvendelse så snart som mulig. 

16) Denne forordning er ikke til hinder for at det inngis en ny søknad om godkjenning av pikoksystrobin i samsvar med 

artikkel 7 i forordning (EF) nr. 1107/2009. 

17) Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og fôr har ikke avgitt uttalelse innen fristen fastsatt av dens leder. En 

gjennomføringsrettsakt ble ansett som nødvendig, og lederen har framlagt utkast til gjennomføringsrettsakt for 

klageinstansen for videre drøfting. Klageinstansen har ikke avgitt uttalelse. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Ikke-fornyelse av godkjenning av aktivt stoff 

Godkjenningen av det aktive stoffet pikoksystrobin fornyes ikke. 

  

(1) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 2016/950 av 15. juni 2016 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

med hensyn til forlengelse av godkjenningsperiodene for de aktive stoffene 2,4-DB, beta-cyflutrin, karfentrazon-etyl, Coniothyrium 

minitans stamme CON/M/91-08 (DSM 9660), cyazofamid, deltametrin, dimetenamid-P, etofumesat, fenamidon, flufenacet, flurtamon, 

foramsulfuron, fostiazat, imazamox, jodsulfuron, iprodion, isoksaflutol, linuron, maleinhydrasid, mesotrion, oksasulfuron, pendimetalin, 

pikoksystrobin, siltiofam og trifloksystrobin (EUT L 159 av 16.6.2016, s. 3). 
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Artikkel 2 

Overgangstiltak 

Medlemsstatene skal innen 30. november 2017 tilbakekalle godkjenninger av plantevernmidler som inneholder pikoksystrobin 

som aktivt stoff. 

Artikkel 3 

Avviklingsperiode 

En eventuell avviklingsperiode som medlemsstatene innvilger i samsvar med artikkel 46 i forordning (EF) nr. 1107/2009, skal 

være kortest mulig, og skal utløpe senest 30. november 2018. 

Artikkel 4 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

I del A i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 utgår rad 68 om pikoksystrobin. 

Artikkel 5 

Ikrafttredelse 

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 10. august 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2017/1496 

av 23. august 2017 

om ikke å fornye godkjenningen av det aktive stoffet DPX KE 459 (flupyrsulfuron-metyl) i samsvar med 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av 

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 plantevern-

midler og om oppheving av rådsdirektiv 79/117/EØF og 91/414/EØF(1), særlig artikkel 20 nr. 1 og artikkel 78 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) DPX KE 459 (flupyrsulfuron-metyl) ble oppført som aktivt stoff i vedlegg I til rådsdirektiv 91/414/EØF(2) ved 

kommisjonsdirektiv 2001/49/EF(3). 

2) Aktive stoffer som er oppført i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF, anses å ha blitt 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) Godkjenningen av det aktive stoffet DPX KE 459 (flupyrsulfuron-metyl), som fastsatt i del A i vedlegget til gjennom-

føringsforordning (EU) nr. 540/2011, utløper 30. juni 2018. 

4) Det ble inngitt en søknad om fornyet oppføring av DPX KE 459 (flupyrsulfuron-metyl) i vedlegg I til 

direktiv 91/414/EØF i samsvar med artikkel 4 i kommisjonsforordning (EU) nr. 1141/2010(5) innen fristen fastsatt i 

nevnte artikkel. 

5) Søkeren framla den utfyllende dokumentasjonen som kreves i henhold til artikkel 9 i forordning (EU) nr. 1141/2010. 

Rapporterende medlemsstat fant at søknaden var fullstendig. 

6) Rapporterende medlemsstat utarbeidet en vurderingsrapport om fornyelse i samråd med medrapporterende medlemsstat 

og framla den for Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») og Kommisjonen  

17. september 2013. 

7) Myndigheten oversendte vurderingsrapporten om fornyelse til søkeren og medlemsstatene for kommentarer og 

videresendte mottatte kommentarer til Kommisjonen. Myndigheten gjorde også den utfyllende dokumentasjonen 

tilgjengelig for allmennheten. 

8) Myndigheten meddelte 30. september 2016 Kommisjonen sin konklusjon(6) om hvorvidt DPX KE 459 (flupyrsulfuron-

metyl) kan forventes å oppfylle godkjenningskriteriene fastsatt i artikkel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009.

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 218 av 24.8.2017, s. 7, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 54/2018 av 23. mars 2018 

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

unions tidende nr. 6 av 30.1.2020, s. 28. 

(1) EUT L 309 av 24.11.2009, s. 1. 

(2) Rådsdirektiv 91/414/EØF av 15. juli 1991 om omsetning av plantevernmidler (EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1). 

(3) Kommisjonsdirektiv 2001/49/EF av 28. juni 2001 om endring av vedlegg I til rådsdirektiv 91/414/EØF om markedsføring av 

plantefarmasøytiske produkter med henblikk på oppføring av DPX KE 459 (flupyrsulfuron-metyl) som aktivt stoff (EFT L 176 av 

29.6.2001, s. 61). 

(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). 

(5) 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). 

(6) EFSA (Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet), 2014. «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of 

the active substance flupyrsulfuron (variant evaluated flupyrsulfuron-methyl-sodium).» EFSA Journal 2014;12(11):3881,  

86 s. doi:10.2903/j.efsa.2014.3881. 
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På grunnlag av undersøkelsene som ble vurdert, konkluderte Myndigheten med at morstoffet har visse iboende 

toksikologiske egenskaper, særlig med hensyn til kreftframkallende egenskaper og reproduksjonstoksisitet. 

Myndigheten anser at disse opplysningene begrunner klassifiseringen som kreftframkallende i kategori 2 og reproduk-

sjonstoksisk i kategori 2 i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008(1). Myndigheten 

konkluderte med at på bakgrunn av de representative bruksområdene som er vurdert, er det en høy risiko for at de fører 

til eksponering av grunnvannet av relevante metabolitter av DPX KE 459 (flupyrsulfuron-metyl) i situasjoner som 

tilsvarer alle relevante grunnvannsscenarioer, over parameterverdien for drikkevann på 0,1 μg/l. 

9) Uavhengig av klassifiseringen som er foreslått av Myndigheten, tatt i betraktning de iboende toksikologiske 

egenskapene som morstoffet viste i undersøkelsene, særlig med hensyn til kreftframkallende egenskaper og 

reproduksjonstoksisitet, gir forekomsten av metabolitter i grunnvannet særlig grunn til bekymring, ettersom det ikke er 

blitt påvist at disse metabolittene ikke har samme iboende egenskaper. Derfor kan det for tiden ikke fastslås at 

forekomsten av metabolitter i grunnvannet ikke vil føre til uakseptable virkninger for grunnvannet og skadelige 

virkninger for menneskers helse. 

10) Myndigheten konkluderte videre med at vurderingen av grunnvannets eksponering ikke kunne fullføres på grunnlag av 

de tilgjengelige opplysningene om metabolitt IN-JE127, ettersom metabolittens genotoksiske potensial ikke kan 

utelukkes. 

11) Gitt usikkerheten med hensyn til forekomsten av denne metabolitten i grunnvannet kan uakseptable virkninger for 

grunnvannet og skadelige virkninger på menneskers helse for tiden ikke utelukkes. 

12) Videre konkluderte Myndigheten med at det er høy risiko for at vannorganismer, særlig alger og vannplanter, 

eksponeres for DPX KE 459 (flupyrsulfuron-metyl). 

13) På grunnlag av risikoene påvist i betraktning 9, 11 og 12 er det ikke fastslått med hensyn til ett eller flere representative 

bruksområder for minst ett plantevernmiddel at godkjenningskriteriene fastsatt i artikkel 4 i forordning (EF)  

nr. 1107/2009 er oppfylt. I henhold til artikkel 20 nr. 1 bokstav b) i nevnte forordning bør derfor godkjenningen av DPX 

KE 459 (flupyrsulfuron-metyl) ikke fornyes. 

14) Med tanke på risikoene som er angitt i betraktning 9, 11 og 12, får unntaket fastsatt i artikkel 4 nr. 7 i forordning (EF) 

nr. 1107/2009 ikke anvendelse. Anvendelsen av nevnte unntak er utelukket også med den begrunnelse at det ikke har 

vært påvist at noen av kriteriene angitt i nr. 3.6.3, 3.6.4, 3.6.5 eller 3.8.2 i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1107/2009 

ikke er oppfylt. 

15) Kommisjonen oppfordret søkeren til å framlegge sine kommentarer til Myndighetens konklusjon, og i samsvar med 

artikkel 17 nr. 1 i forordning (EU) nr. 1141/2010, til utkastet til sammenfattende rapport. Søkeren framla sine 

kommentarer, som er blitt grundig gjennomgått. 

16) Til tross for argumentene som søkeren har framlagt, har det ikke vært mulig å fjerne bekymringene over stoffet. 

17) Medlemsstatene bør få tid til å tilbakekalle godkjenninger av plantevernmidler som inneholder DPX KE 459 

(flupyrsulfuron-metyl). 

18) En eventuell avviklingsperiode som medlemsstatene innvilger i samsvar med artikkel 46 i forordning (EF) nr. 1107/2009 

for plantevernmidler som inneholder DPX KE 459 (flupyrsulfuron-metyl), bør utløpe senest 13. desember 2018. 

19) Denne forordning er ikke til hinder for at det inngis en ny søknad om DPX KE 459 (flupyrsulfuron-metyl) i henhold til 

artikkel 7 i forordning (EF) nr. 1107/2009. 

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

fôr. 

  

(1) 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). 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Ikke-fornyelse av godkjenning av aktivt stoff 

Godkjenningen av det aktive stoffet DPX KE 459 (flupyrsulfuron-metyl) fornyes ikke. 

Artikkel 2 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

I del A i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 utgår rad 19 om DPX KE 459 (flupyrsulfuron-metyl). 

Artikkel 3 

Overgangstiltak 

Medlemsstatene skal innen 13. desember 2017 tilbakekalle godkjenninger av plantevernmidler som inneholder DPX KE 459 

(flupyrsulfuron-metyl) som aktivt stoff. 

Artikkel 4 

Avviklingsperiode 

En eventuell avviklingsperiode som medlemsstatene innvilger i samsvar med artikkel 46 i forordning (EF) nr. 1107/2009, skal 

være kortest mulig, og skal utløpe senest 13. desember 2018. 

Artikkel 5 

Ikrafttredelse 

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 23. august 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2017/1511 

av 30. august 2017 

om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 med hensyn til forlengelse av godkjenningsperioden for de 

aktive stoffene 1-metylsyklopropen, beta-cyflutrin, klortalonil, klortoluron, cypermetrin, daminozid, deltametrin, 

dimetenamid-p, flufenacet, flurtamon, forklorfenuron, fostiazat, indoksakarb, iprodion, MCPA, MCPB, siltiofam, 

tiofanatmetyl og tribenuron(*) 

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) Godkjenningsperioden for de aktive stoffene beta-cyflutrin, deltametrin, dimetenamid-p, flufenacet, flurtamon, fostiazat, 

iprodion og siltiofam ble sist forlenget ved Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/950(3). Godkjennings-

perioden for disse stoffene utløper 31. oktober 2017. 

3) Godkjenningsperioden for de aktive stoffene 1-metylsyklopropen, klortalonil, klortoluron, cypermetrin, daminozid, 

forklorfenuron, indoksakarb, tiofanatmetyl og tribenuron ble forlenget ved Kommisjonens gjennomføringsforordning 

(EU) nr. 533/2013(4). Godkjenningsperioden for disse stoffene utløper 31. oktober 2017. 

4) Godkjenningsperioden for de aktive stoffene MCPA og MCPB ble forlenget ved Kommisjonens gjennomførings-

forordning (EU) nr. 762/2013(5). Godkjenningsperioden for disse stoffene utløper 31. oktober 2017. 

5) Det ble inngitt søknader om fornyet godkjenning av stoffene nevnt i betrakting 2, 3 og 4 i samsvar med Kommisjonens 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 844/2012(6). 

6) Ettersom vurderingen av stoffene er blitt forsinket av årsaker som ligger utenfor søkernes kontroll, er det sannsynlig at 

godkjenningene av nevnte aktive stoffer vil utløpe før det treffes en beslutning om fornyelse. Det er derfor nødvendig å 

forlenge godkjenningsperiodene. 

7) 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 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 224 av 31.8.2017, s. 115, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 54/2018 av 23. mars 2018 

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

unions tidende nr. 6 av 30.1.2020, s. 28. 

(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. 2016/950 av 15. juni 2016 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

med hensyn til forlengelse av godkjenningsperiodene for de aktive stoffene 2,4-DB, beta-cyflutrin, karfentrazon-etyl, Coniothyrium 

minitans stamme CON/M/91-08 (DSM 9660), cyazofamid, deltametrin, dimetenamid-P, etofumesat, fenamidon, flufenacet, flurtamon, 

foramsulfuron, fostiazat, imazamox, jodsulfuron, iprodion, isoksaflutol, linuron, maleinhydrasid, mesotrion, oksasulfuron, pendimetalin, 

pikoksystrobin, siltiofam og trifloksystrobin (EUT L 159 av 16.6.2016, s. 3). 

(4) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 533/2013 av 10. juni 2013 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

med hensyn til forlengelse av godkjenningsperioden for de aktive stoffene 1-metylsyklopropen, klortalonil, klortoluron, cypermetrin, 

daminozid, forklorfenuron, indoksakarb, tiofanatmetyl og tribenuron (EUT L 159 av 11.6.2013, s. 9). 

(5) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 762/2013 av 7. august 2013 om endring av gjennomføringsforordning (EU)  

nr. 540/2011 med hensyn til forlengelse av godkjenningsperioden for de aktive stoffene klorpyrifos, klorpyrifosmetyl, mankozeb, maneb, 

MCPA, MCPB og metiram (EUT L 213 av 8.8.2013, s. 14). 

(6) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 844/2012 av 18. september 2012 om fastsettelse av de bestemmelsene som er 

nødvendige 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/45/28 
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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. Dersom Kommisjonen vedtar en forordning om fornyelse av godkjenningen av 

et aktivt stoff nevnt i vedlegget til denne forordning skal den, avhengig av omstendighetene, bestrebe seg på å fastsette 

den tidligst mulige anvendelsesdatoen. 

8) Gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 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 

Del A i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

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

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

Utferdiget i Brussel 30. august 2017. 

 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 40 om deltametrin endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. oktober 2018». 

2. I rad 48 om beta-cyflutrin endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. oktober 2018». 

3. I rad 50 om iprodion endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. oktober 2018». 

4. I rad 64 om flurtamon endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. oktober 2018». 

5. I rad 65 om flufenacet endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. oktober 2018». 

6. I rad 67 om dimetenamid-p endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. oktober 2018». 

7. I rad 69 om fostiazat endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. oktober 2018». 

8. I rad 70 om siltiofam endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. oktober 2018». 

9. I rad 101 om klortalonil endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. oktober 2018». 

10. I rad 102 om klortoluron endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. oktober 2018». 

11. I rad 103 om cypermetrin endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. oktober 2018». 

12. I rad 104 om daminozid endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. oktober 2018». 

13. I rad 105 om tiofanatmetyl endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. oktober 2018». 

14. I rad 106 om tribenuron endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. oktober 2018». 

15. I rad 107 om MCPA endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. oktober 2018». 

16. I rad 108 om MCPB endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. oktober 2018». 

17. I rad 117 om 1-metylsyklopropen endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. oktober 2018». 

18. I rad 118 om forklorfenuron endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. oktober 2018». 

19. I rad 119 om indoksakarb endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. oktober 2018». 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2017/1526 

av 6. september 2017 

om avslag på godkjenning av det aktive stoffet beta-cypermetrin i samsvar med europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler(*) 

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, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I samsvar med artikkel 80 nr. 1 bokstav a) i forordning (EF) nr. 1107/2009 får rådsdirektiv 91/414/EØF(2) anvendelse på 

aktive stoffer som det er truffet beslutning om i samsvar med artikkel 6 nr. 3 i nevnte direktiv før 14. juni 2011, når det 

gjelder framgangsmåten og vilkårene for godkjenning. For beta-cypermetrin er vilkårene i artikkel 80 nr. 1 bokstav a) i 

forordning (EF) nr. 1107/2009 oppfylt ved Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2011/266/EU(3). 

2) I samsvar med artikkel 6 nr. 2 i direktiv 91/414/EØF mottok Det forente kongerike 13. november 2009 en søknad fra 

Cerexagri SAS om oppføring av det aktive stoffet beta-cypermetrin i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF. Ved gjennom-

føringsbeslutning 2011/266/EU ble det bekreftet at dokumentasjonen var «fullstendig» i den forstand at den i prinsippet 

kunne anses å oppfylle kravene til data og opplysninger fastsatt i vedlegg II og III til direktiv 91/414/EØF. 

3) Virkningene av dette aktive stoffet på menneskers og dyrs helse og på miljøet er blitt vurdert i samsvar med fram-

gangsmåten fastsatt i artikkel 6 nr. 2 og 4 i direktiv 91/414/EØF for de bruksområdene som søkeren har foreslått. Den 

utpekte rapporterende medlemsstaten framla et utkast til vurderingsrapport 4. april 2013. 

4) Utkastet til vurderingsrapport ble gjennomgått av medlemsstatene og Den europeiske myndighet for nærings-

middeltrygghet (heretter kalt «Myndigheten»). Myndigheten framla sin konklusjon om risikovurderingen av det aktive 

stoffet beta-cypermetrin(4) i pesticider for Kommisjonen 27. mai 2014. Myndigheten konkluderte med at for de 

bruksområdene for beta-cypermetrin som er vurdert, er det høy risiko for vannorganismer, bier og leddyr utenfor 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 231 av 7.9.2017, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 54/2018 av 23. mars 2018 

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

unions tidende nr. 6 av 30.1.2020, s. 28. 

(1) EUT L 309 av 24.11.2009, s. 1. 

(2) Rådsdirektiv 91/414/EØF av 15. juli 1991 om omsetning av plantevernmidler (EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1). 

(3) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2011/266/EF av 2. mai 2011 om prinsipiell anerkjennelse av at den dokumentasjon som er 

framlagt for grundig behandling med henblikk på en eventuell oppføring av beta-cypermetrin, eugenol, geraniol og tymol i vedlegg I til 

rådsdirektiv 91/414/EØF, er fullstendig (EUT L 114 av 4.5.2011, s. 3). 

(4) EFSA (Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet), 2014, «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of 

the active substance pyrethrins». EFSA Journal 2014;12(6):3717, 90 s. doi:10.2903/j.efsa.2014.3717. 
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målgruppen. I tillegg kunne ikke risikovurderingen for jord- og vannorganismer og eksponeringsvurderingen for 

grunnvannet avsluttes, idet det ble framlagt utilstrekkelige opplysninger om skjebne og atferd i miljøet for 

syklopropylring-enheten i beta-cypermetrin. Videre ble det ikke framlagt opplysninger om stoffskiftet hos husdyr, som 

er nødvendig for å bekrefte definisjonen av restmengde for animalske produkter samt opplysninger om 

toksisitetsprofilen for metabolitten PBA og dens relevans for vurderingen av risikoen for forbrukerne. 

5) På grunnlag av tilgjengelige opplysninger var det derfor ikke mulig å fastslå at beta-cypermetrin oppfylte kriteriene for 

oppføring i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF. 

6) Kommisjonen har oppfordret søkeren til å framlegge sine kommentarer til Myndighetens konklusjon. Videre har 

Kommisjonen i samsvar med artikkel 9 i kommisjonsforordning (EF) nr. 188/2011(1) oppfordret søkeren til å framlegge 

kommentarer til utkastet til sammenfattende rapport. Søkeren framla sine kommentarer, som er blitt grundig 

gjennomgått. 

7) Til tross for argumentene som søkeren har framlagt, har det imidlertid ikke vært mulig å fjerne bekymringen nevnt i 

fjerde betraktning. Det er dermed ikke påvist at plantevernmidler som inneholder beta-cypermetrin, ved de foreslåtte 

bruksvilkårene generelt kan forventes å oppfylle kravene fastsatt i artikkel 5 nr. 1 bokstav a) og b) i direktiv 

91/414/EØF. 

8) Beta-cypermetrin bør derfor ikke godkjennes i henhold til artikkel 13 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1107/2009. 

9) Denne forordning er ikke til hinder for at søkeren inngir en ny søknad om beta-cypermetrin i henhold til artikkel 7 i 

forordning (EF) nr. 1107/2009. 

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 

Avslag på søknad om godkjenning av aktivt stoff 

Det aktive stoffet beta-cypermetrin godkjennes ikke. 

Artikkel 2 

Ikrafttredelse 

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 6. september 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  

  

(1) Kommisjonsforordning (EU) nr. 188/2011 av 25. februar 2011 om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføringen av rådsdirektiv 

91/414/EØF med hensyn til framgangsmåten for å vurdere aktive stoffer som ikke var i omsetning to år etter at det var gitt underretning om 

nevnte direktiv (EUT L 53 av 26.2.2011, s. 51). 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2017/1527 

av 6. september 2017 

om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 med hensyn til forlengelse av 

godkjenningsperioden for de aktive stoffene cyflufenamid, fluopikolid, heptamaloksyloglukan  

og malation(*) 

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) I samsvar med Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 844/2012(3) er det inngitt søknader om fornyelse av 

godkjenning av de aktive stoffene som omfattes av denne forordning. Godkjenningen av disse stoffene kan imidlertid 

utløpe av årsaker som er utenfor søkerens kontroll, før det er truffet beslutning om fornyelse av godkjenningen. 

Godkjenningsperiodene bør derfor forlenges i samsvar med artikkel 17 i forordning (EF) nr. 1107/2009. 

3) Med hensyn til tiden og ressursene som kreves for å vurdere søknader om fornyelse av godkjenninger for det store 

antallet aktive stoffer som utløper mellom 2019 og 2021, ble det ved Kommisjonens gjennomføringsbeslutning K(2016) 

6104(4) opprettet et arbeidsprogram som grupperte aktive stoffer som ligner på hverandre, og fastsatte prioriteringer på 

grunnlag av sikkerhetsrisiko for menneskers og dyrs helse eller miljøet, som fastsatt i artikkel 18 i forordning (EF)  

nr. 1107/2009. 

4) Stoffer som antas å være lavrisikostoffer, bør prioriteres i samsvar med gjennomføringsbeslutning K(2016) 6104. 

Godkjenningen av disse stoffene bør derfor forlenges med en så kort periode som mulig. Idet det tas hensyn til ansvars- 

og arbeidsfordelingen mellom medlemsstatene som opptrer som rapportører og medrapportører og tilgjengelige 

ressurser som er nødvendige for vurdering og beslutningstaking, bør denne perioden være ett år for det aktive stoffet 

heptamaloksyloglukan. 

5) For aktive stoffer som ikke tilhører de prioriterte kategoriene i gjennomføringsbeslutning K(2016) 6104, bør 

godkjenningsperioden forlenges med to eller tre år, idet det tas hensyn til nåværende utløpsdato, det faktum at den 

utfyllende dokumentasjonen for et aktivt stoff i henhold til artikkel 6 nr. 3 i gjennomføringsforordning (EU)  

nr. 844/2012 skal legges fram senest 30 måneder før godkjenningen utløper, behovet for å sørge for en jevn arbeids- og 

ansvarsfordeling mellom medlemsstatene som er rapportører og medrapportører, og ressursene som kreves til vurdering 

og beslutningstaking. Det er derfor hensiktsmessig å forlenge godkjenningsperioden for det aktive stoffet malation med 

to år, og å utvide godkjenningsperioden for de aktive stoffene cyflufenamid og fluopikolid med tre år. 

6) 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. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 231 av 7.9.2017, s. 3, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 54/2018 av 23. mars 2018 

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

unions tidende nr. 6 av 30.1.2020, s. 28. 

(1) EUT L 309 av 24.11.2009, s. 1. 

(2) 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 

nødvendige 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). 

(4) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning av 28. september 2016 om opprettelse av et arbeidsprogram for vurdering av søknader om 

fornyelse av godkjenninger av aktive stoffer som utløper i 2019, 2020 og 2021, i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 1107/2009 (EUT C 357 av 29.9.2016, s. 9). 
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7) 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. Dersom Kommisjonen vedtar en forordning om fornyelse av godkjenningen av 

et aktivt stoff nevnt i vedlegget til denne forordning skal den, avhengig av omstendighetene, bestrebe seg på å fastsette 

den tidligst mulige anvendelsesdatoen. 

8) Gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 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 

Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

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

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

Utferdiget i Brussel 6. september 2017. 

 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 296 om cyflufenamid endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. mars 2023». 

2) I rad 297 om fluopikolid endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. mai 2023». 

3) I rad 298 om heptamaloksyloglukan endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. mai 2021». 

4) I rad 300 om malation endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «30. april 2022». 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2017/1529 

av 7. september 2017 

om godkjenning av basisstoffet natriumklorid 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 

plantevernmidler og om oppheving av rådsdirektiv 79/117/EØF og 91/414/EØF(1), særlig artikkel 23 nr. 5 sammenholdt med 

artikkel 13 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I samsvar med artikkel 23 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1107/2009 mottok Kommisjonen 7. juni 2016 en søknad fra the 

Agriculture and Horticulture Development Board (UK) og Institut Technique de l’Agriculture Biologique (ITAB) om 

godkjenning av havsalt som basisstoff for bruk som soppdrepende middel på sopp. I tillegg mottok Kommisjonen  

21. juli 2016 en søknad fra ITAB om godkjenning av havsalt som basisstoff for bruk som soppdrepende middel og 

insektmiddel på druer. Ettersom begge søknader gjelder stoffet natriumklorid av næringsmiddelkvalitet, ble de slått 

sammen. De opplysningene som kreves i henhold til artikkel 23 nr. 3 annet ledd i forordning (EF) nr. 1107/2009, var 

vedlagt søknadene. 

2) Kommisjonen ba Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (heretter kalt «Myndigheten») om vitenskapelig 

bistand. Myndigheten framla for Kommisjonen en teknisk rapport om natriumklorid 20. januar 2017(2). Kommisjonen 

framla sin sammenfattende rapport(3) og et utkast til denne forordning for Den faste komité for planter, dyr, 

næringsmidler og fôr 23. mars 2017 og avsluttet dem til komiteens møte 20. juli 2017. 

3) Dokumentasjonen framlagt av søkeren viser at natriumklorid oppfyller kriteriene for et næringsmiddel som definert i 

artikkel 2 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 178/2002(4). Videre brukes stoffet ikke hovedsakelig til 

plantevernformål, men det er likevel nyttig for plantevernet i et produkt som består av stoffet og vann. Det bør derfor 

anses som et basisstoff. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 232 av 8.9.2017, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 54/2018 av 23. mars 2018 

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

unions tidende nr. 6 av 30.1.2020, s. 28. 

(1) EUT L 309 av 24.11.2009, s. 1. 

(2) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, 2016; «Outcome of the consultation with Member States and EFSA on the basic 

substance application for hydrogen peroxide for use in plant protection as fungicide and bactericide in seed treatment and for disinfecting 

cutting tools.» EFSA supporting publication 2016:EN-1091, 39 s. 

(3) http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.selection&language=EN 

(4) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 178/2002 av 28. januar 2002 om fastsettelse av allmenne prinsipper og krav i nærings-

middelregelverket, om opprettelse av Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet og om fastsettelse av framgangsmåter i forbin-

delse med næringsmiddeltrygghet (EFT L 31 av 1.2.2002, s. 1). 

2020/EØS/45/31 
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4) Det framgår av de undersøkelsene som er gjort, at natriumklorid generelt kan forventes å oppfylle kravene fastsatt i 

artikkel 23 i forordning (EF) nr. 1107/2009/EF, særlig med hensyn til de bruksområdene som er undersøkt og beskrevet 

i Kommisjonens sammenfattende rapport. Natriumklorid bør derfor godkjennes som basisstoff. 

5) I samsvar med artikkel 13 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1107/2009, sammenholdt med artikkel 6 i samme forordning, og på 

bakgrunn av den aktuelle tekniske og vitenskapelige kunnskap må det imidlertid fastsettes visse vilkår og begrensninger. 

6) I samsvar med artikkel 13 nr. 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009 bør vedlegget til Kommisjonens gjennomførings-

forordning (EU) nr. 540/2011(1) 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 

Godkjenning av basisstoff 

Stoffet natriumklorid godkjennes som basisstoff som fastsatt i vedlegg I. 

Artikkel 2 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

Gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 endres i samsvar med vedlegg II til denne forordning. 

Artikkel 3 

Ikrafttredelse 

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 7. september 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  

  

(1) 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). 
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VEDLEGG I 

Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) 

Godkjenningsdat

o 
Særlige bestemmelser 

Natriumklorid 

CAS-nr. 7647-14-5 

Natriumklorid 970 g/kg 

Næringsmid-

delkvalitet 

28. september 

2017 

Bare bruk som basisstoff som soppdrepende middel og insektmiddel godkjennes. 

Natriumklorid skal brukes på de særlige vilkårene angitt i den sammenfattende rapporten om 

natriumklorid (SANTE/10383/2017), særlig tillegg I og II. 

(1) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om basisstoffets identitet, spesifikasjon og bruksmåte. 

VEDLEGG II 

I del C i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 tilføyes følgende post: 

Nummer 
Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) Godkjenningsdato Særlige bestemmelser 

«16. Natriumklorid 

CAS-nr. 7647-14-5 

Natriumklorid 970 g/kg 

Næringsmid-

delkvalitet 

28. september 2017 Bare bruk som basisstoff som soppdrepende middel og insektmiddel godkjennes. 

Natriumklorid skal brukes på de særlige vilkårene angitt i den sammenfattende 

rapporten om natriumklorid (SANTE/10383/2017), særlig tillegg I og II.» 

(1) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om basisstoffets identitet, spesifikasjon og bruksmåte. 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2017/1530 

av 7. september 2017 

om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 med hensyn til forlengelse av 

godkjenningsperioden for det aktive stoffet kizalofop-p-tefuryl(*) 

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) Med hensyn til tiden og ressursene som kreves for å vurdere søknader om fornyelse av godkjenninger for det store 

antallet aktive stoffer som utløper mellom 2019 og 2021, ble det ved Kommisjonens gjennomføringsbeslutning K(2016) 

6104(3) opprettet et arbeidsprogram som grupperte aktive stoffer som ligner på hverandre, og fastsatte prioriteringer på 

grunnlag av sikkerhetsrisiko for menneskers og dyrs helse eller miljøet, som fastsatt i artikkel 18 i forordning (EF)  

nr. 1107/2009. 

3) Godkjenningene av de aktive stoffene propakvizafop, kizalofop-p-etyl og kizalofop-p-tefuryl utløp opprinnelig mellom 

2019 og 2021. Ettersom de tre stoffene er estervarianter av kizalofop, har de lignende egenskaper. Idet det tas hensyn 

gjennomføringsbeslutning K(2016) 6104, fareegenskapene til kizalofop-p-tefuryl(4) og det faktum at de tre stoffene har 

store likheter, er det hensiktsmessig å samle dem for å samordne tidsplanen for vurderingen av dem og framgangsmåten 

for fagfellevurdering, som foretas av Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet. Dokumentasjonen for de 

tre stoffene bør følgelig legges fram for deres respektive rapporterende medlemsstater innenfor samme tidsramme. 

4) Godkjenningene av propakvizafop og kizalofop-p-etyl utløper 30. november 2021. For å tilpasse tidsplanen for 

vurdering av stoffet kizalofop-p-tefuryl med vurderingen av de andre to stoffene bør godkjenningsperioden for stoffet 

kizalofop-p-tefuryl forlenges. 

5) Det er inngitt en søknad om fornyet godkjenning av kizalofop-p-tefuryl i samsvar med Kommisjonens gjennomførings-

forordning (EU) nr. 844/2012(5). 

6) 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 utløpsdatoen fastsatt i artikkel 1 i denne forordning, fastsette utløpsdatoen til samme dato som gjaldt før 

denne forordning, eller tidligst mulige dato deretter. 

7) 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 det aktive stoffet nevnt i denne forordning ikke fornyes fordi 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 232 av 8.9.2017, s. 4, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 54/2018 av 23. mars 2018 

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

unions tidende nr. 6 av 30.1.2020, s. 28. 

(1) EUT L 309 av 24.11.2009, s. 1. 

(2) EUT L 153 av 11.6.2011, s. 1. 

(3) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning av 28. september 2016 om opprettelse av et arbeidsprogram for vurdering av søknader om 

fornyelse av godkjenninger av aktive stoffer som utløper i 2019, 2020 og 2021, i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1107/2009 (EUT C 357 av 29.9.2016, s. 9). 

(4) Uttalelse fra Komiteen for risikovurdering i Det europeiske kjemikaliebyrå (RAC) med forslag til harmonisert klassifisering og merking på 

EU-plan av kizalofop-P-tefuryl. Vedtatt 3. juni 2016. 

(5) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 844/2012 av 18. september 2012 om fastsettelse av de bestemmelsene som er 

nødvendige 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). 
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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. Dersom Kommisjonen vedtar en forordning om fornyelse av godkjenningen av 

det aktive stoffet nevnt i denne forordning skal den, avhengig av omstendighetene, bestrebe seg på å fastsette den 

tidligst mulige anvendelsesdatoen. 

8) Gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 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 sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», i post 279, «Kizalofop-P-tefuryl», i del A i vedlegget til gjennomføringsforordning 

(EU) nr. 540/2011 endres «30. november 2019» til «30. november 2021». 

Artikkel 2 

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

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

Utferdiget i Brussel 7. september 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2017/1531 

av 7. september 2017 

om fornyet godkjenning av det aktive stoffet imazamox som et aktivt stoff som bør erstattes 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 plantevern-

midler og om oppheving av rådsdirektiv 79/117/EØF og 91/414/EØF(1), særlig artikkel 24 sammenholdt med artikkel 20 nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Imazamox ble oppført som aktivt stoff i vedlegg I til rådsdirektiv 91/414/EØF(2) ved kommisjonsdirektiv 

2003/23/EF(3). 

2) Aktive stoffer som er oppført i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF, anses å ha blitt 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) Godkjenningen av det aktive stoffet imazamox, som fastsatt i del A i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 540/2011, utløper 31. juli 2018. 

4) Det ble inngitt en søknad om fornyet godkjenning av imazamox i samsvar med artikkel 1 i Kommisjonens gjennom-

føringsforordning (EU) nr. 844/2012(5) innen fristen fastsatt i nevnte artikkel. 

5) Søkeren framla den utfyllende dokumentasjonen som kreves i henhold til artikkel 6 i gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 844/2012. Rapporterende medlemsstat fant at søknaden var fullstendig. 

6) Rapporterende medlemsstat utarbeidet en vurderingsrapport om fornyelse i samråd med medrapporterende medlemsstat og 

framla den for Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») og Kommisjonen 13. april 2015. 

7) Myndigheten oversendte vurderingsrapporten om fornyelse til søkeren og medlemsstatene for kommentarer og 

videresendte mottatte kommentarer til Kommisjonen. Myndigheten gjorde også den utfyllende dokumentasjonen 

tilgjengelig for allmennheten. 

8) Myndigheten meddelte 15. mars 2016 Kommisjonen sin konklusjon(6) om hvorvidt imazamox kan forventes å oppfylle 

godkjenningskriteriene fastsatt i artikkel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009. Kommisjonen framla utkastet til fornyelses-

rapport om imazamox for Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og fôr 11. juli 2016. 

9) Søkeren fikk anledning til å framlegge sine merknader til utkastet til fornyelsesrapport.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 232 av 8.9.2017, s. 6, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 54/2018 av 23. mars 2018 

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

unions tidende nr. 6 av 30.1.2020, s. 28. 

(1) EUT L 309 av 24.11.2009, s. 1. 

(2) Rådsdirektiv 91/414/EØF av 15. juli 1991 om omsetning av plantevernmidler (EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1). 

(3) Kommisjonsdirektiv 2003/23/EF av 25. mars 2003 om endring av rådsdirektiv 91/414/EØF med henblikk på oppføring av imazamox, 

oksasulfuron, etoksysulfuron, foramsulfuron, oksadiargyl og cyazofamid som aktive stoffer (EUT L 81 av 28.3.2003, s. 39). 

(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). 

(5) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 844/2012 av 18. september 2012 om fastsettelse av de bestemmelsene som er 

nødvendige 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). 

(6) EFSA Journal 2016;14(4):4432. Tilgjengelig på internett: www.efsa.europa.eu. 

2020/EØS/45/33 
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10) Med hensyn til ett eller flere representative bruksområder for minst ett plantevernmiddel som inneholder imazamox, er 

det fastslått at godkjenningskriteriene i artikkel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009 er oppfylt. Godkjenningen av 

imazamox bør derfor fornyes. 

11) Risikovurderingen i forbindelse med fornyelse av godkjenningen av imazamox er basert på et begrenset antall 

representative bruksområder, men dette begrenser ikke bruksområdene som plantevernmidler som inneholder 

imazamox, kan godkjennes for. Begrensningen til bruk som ugressmiddel bør derfor ikke opprettholdes. 

12) Kommisjonen anser videre at imazamox er et aktivt stoff som bør erstattes i henhold til artikkel 24 i forordning (EF)  

nr. 1107/2009. Imazamox er et persistent og giftig stoff i henhold til henholdsvis nr. 3.7.2.1 og 3.7.2.3 i vedlegg II til 

forordning (EF) nr. 1107/2009, ettersom halveringstiden i ferskvann og sediment er over 120 dager og 

langtidskonsentrasjonen uten observert virkning for vannplanter er under 0,0045 mg/L. Imazamox oppfyller derfor 

kriteriene angitt i nr. 4 annet strekpunkt i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1107/2009. 

13) Godkjenningen av imazamox som et stoff som bør erstattes, bør derfor fornyes. 

14) I samsvar med artikkel 14 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1107/2009, sammenholdt med artikkel 6 i samme forordning, og på 

bakgrunn av den aktuelle tekniske og vitenskapelige kunnskap må det imidlertid fastsettes visse vilkår og begrensninger. 

15) Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 bør derfor endres. 

16) Ved Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/841(1) ble godkjenningsperioden for imazamox forlenget 

til 31. juli 2018 for å gjøre det mulig å avslutte fornyelsesprosessen før stoffets godkjenning utløp. Ettersom en 

beslutning om fornyelse er blitt truffet før den utsatte utløpsdatoen, bør denne forordning imidlertid få anvendelse fra 

1. november 2017. 

17) 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 som et stoff som bør erstattes 

Godkjenningen av det aktive stoffet imazamox som et stoff som bør erstattes, fornyes som angitt i vedlegg I. 

Artikkel 2 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 endres i samsvar med vedlegg II til denne forordning. 

Artikkel 3 

Ikrafttredelse og anvendelsesdato 

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

Den får anvendelse fra 1. november 2017. 

  

(1) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/841 av 17. mai 2017 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

med hensyn til forlengelse av godkjenningsperioden for de aktive stoffene alfa-cypermetrin, Ampelomyces quisqualis stamme AQ 10, 

benalaksyl, bentazon, bifenazat, bromoksynil, karfentrazon-etyl, klorprofam, cyazofamid, desmedifam, dikvat, DPX KE 459 

(flupyrsulfuron-metyl), etoksazol, famoksadon, fenamidon, flumioksazin, foramsulfuron, Gliocladium catenulatum stamme J1446, 

imazamox, imazosulfuron, isoksaflutol, laminarin, metalaksyl-M, metoksyfenozid, milbemektin, oksasulfuron, pendimetalin, fenmedifam, 

pymetrozin, S-metolaklor og trifloksystrobin (EUT L 125 av 18.5.2017, s. 12). 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 7. september 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG I 

Vanlig navn,  

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) Godkjenningsdato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

imazamox 

CAS-nr. 114311-32-9 

CIPAC-nr. 619 

2-[(RS)-4-isopropyl-4-

metyl-5-okso-2-

imidazolin-2-yl]-5-

metoksymetylni-

kotinsyre 

≥ 950 g/kg 

Urenheten cyanidion 

(CN–) skal ikke 

overstige 5 mg/kg av 

det tekniske materialet. 

1. november 

2017 

31. oktober 

2024 

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 

fornyelsesrapporten om imazamox, særlig tillegg I og II. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig 

oppmerksomhet mot 

— vern av forbrukerne, 

— vern av vannplanter og landplanter utenfor målgruppen, 

— vern av grunnvannet når stoffet anvendes i områder med sårbare 

jordbunns- og/eller klimaforhold. 

Godkjenningsvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende 

tiltak, og det skal gjennomføres overvåkingsprogrammer for å påvise 

mulig forurensning av grunnvannet i sårbare områder fra imazamox og 

metabolittene CL 312622 og CL 354825. 

(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 post 41 om imazamox. 

2) I del E tilføyes følgende post: 

Nummer 
Vanlig navn,  

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) Godkjenningsdato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

«8. imazamox 

CAS-nr. 114311-32-9 

CIPAC-nr. 619 

2-[(RS)-4-isopropyl-4-

metyl-5-okso-2-

imidazolin-2-yl]-5-

metoksymetylni-

kotinsyre 

≥ 950 g/kg 

Urenheten 

cyanidion (CN–) 

skal ikke 

overstige 

5 mg/kg av det 

tekniske 

materialet. 

1. november 2017 31. oktober 2024 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 fornyelsesrapporten om 

imazamox, særlig tillegg I og II. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette 

særlig oppmerksomhet mot 

— vern av forbrukerne, 

— vern av vannplanter og landplanter utenfor målgruppen, 

— vern av grunnvannet når stoffet anvendes i områder 

med sårbare jordbunns- og/eller klimaforhold. 

Godkjenningsvilkårene skal om nødvendig omfatte 

risikoreduserende tiltak, og det skal gjennomføres overvå-

kingsprogrammer for å påvise mulig forurensning av 

grunnvannet i sårbare områder fra imazamox og metabo-

littene CL 312622 og CL 354825.» 

(1) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet samt spesifikasjon av stoffet. 
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2017/2100 

av 4. september 2017 

om fastsettelse av vitenskapelige kriterier for å fastslå hormonforstyrrende egenskaper i henhold til 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012(*) 

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 5 nr. 3 første ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Vitenskapelige kriterier for å fastslå av hormonforstyrrende egenskaper i henhold til forordning (EU) nr. 528/2012 bør 

utarbeides slik at det tas hensyn til forordningens formål, som er å bedre den frie omsetningen av biocidprodukter 

innenfor Unionen og samtidig sikre et høyt beskyttelsesnivå for både menneskers og dyrs helse, og for miljøet. 

2) I 2002 foreslo Verdens helseorganisasjon (WHO), via sitt internasjonale program for kjemikaliesikkerhet, en definisjon 

av hormonforstyrrende stoffer(2), og i 2009 en definisjon av skadevirkninger(3). Det er nå full enighet om disse 

definisjonene blant forskerne. Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet ga sin tilslutning til disse 

definisjonene i sin vitenskapelige uttalelse om hormonforstyrrende stoffer, vedtatt 28. februar 2013(4). Også 

Vitenskapskomiteen for forbrukersikkerhet slutter seg til dette(5). Kriteriene for bestemmelse av hormonforstyrrende 

egenskaper bør derfor baseres på disse WHO-definisjonene. 

3) For å kunne gjennomføre disse kriteriene bør dataenes beviskraft bestemmes, og det skal da først og fremst tas hensyn 

til den metoden som er omhandlet i forordning (EU) nr. 528/2012 og i europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 1272/2008(6) om bestemmelse av dataenes beviskraft. Det bør også tas hensyn til tidligere erfaringer med 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 301 av 17.11.2017, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 55/2018 av 23. mars 2018 

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

unions tidende nr. 6 av 30.1.2020, s. 31. 

(1) EUT L 167 av 27.6. 2012, s. 1. 

(2) WHO/IPCS (Verdens helseorganisasjon / Internasjonalt program for kjemisk sikkerhet), 2002. «Global Assessment of the State-of-the-

science of Endocrine Disruptors». WHO/PCS/EDC/02.2, offentlig tilgjengelig på http://www.who.int/ipcs/publications/new_issues/-

endocrine_disruptors/en/ 

(3) WHO/IPCS (Verdens helseorganisasjon / Internasjonalt program for kjemisk sikkerhet), 2009. «Principles and Methods for the Risk 

Assessment of Chemicals in Food. Environmental Health Criteria 240», offentlig tilgjengelig på http://www.who.int/foodsafety/-

publications/chemical-food/en/ 

(4) «Scientific Opinion on the hazard assessment of endocrine disruptors: Scientific criteria for identification of endocrine disruptors and 

appropriateness of existing test methods for assessing effects mediated by these substances on human health and the environment», EFSA 

Journal 2013;11(3):3132, doi: 10.2903/j.efsa.2013.3132. 

(5) Vitenskapskomiteen for forbrukersikkerhet, «Memorandum on Endocrine disruptors», 16.12.2014 (SCCS/1544/14). 

(6) 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). 

2020/EØS/45/34 
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anvendelsen av OECDs veiledning om standardiserte retningslinjer for vurdering av kjemikalier for hormonforstyrrende 

egenskaper(1). Dessuten bør gjennomføringen av kriteriene bygge på all relevant vitenskapelig dokumentasjon, herunder 

studier som er lagt fram i samsvar med de nåværende datakravene i forordning (EU) nr. 528/2012. Disse studiene er 

hovedsakelig basert på internasjonale omforente studieprotokoller. 

4) Bestemmelse av hormonforstyrrende egenskaper for menneskers helse bør bygge på dokumentasjon fra mennesker 

og/eller dyr, og derved gjøre det mulig å identifisere både kjente og antatte hormonforstyrrende stoffer. 

5) En av egenskapene ved hormonforstyrrende stoffer er deres endokrine virkemåte. Det finnes flere endokrine virkemåter. 

Organismer som tilhører ulike taksonomiske rekker, er biologisk ulike med hensyn til viktige egenskaper, og det 

innebærer forskjellige endokrine virkemåter. Derfor er en viss endokrin virkemåte som er relevant for en bestemt rekke, 

ikke nødvendigvis biologisk plausibel for organismer fra en annen rekke. Stoffer der den tilsiktede biologiske 

virkemåten, som definert i nr. 6.5 avsnitt 1 i vedlegg II til forordning (EU) nr. 528/2012, er å bekjempe andre 

målorganismer enn virveldyr via deres endokrine system, har derfor en virkemåte som ikke forventes å være relevant for 

virveldyr. Med en slik tilsiktet virkemåte utgjør følgelig disse stoffene vanligvis ingen risiko for mennesker og virveldyr 

i miljøet, og de er derfor særlig effektive og nyttige i en integrert bekjempelse av skadegjørere. Når det fastsettes 

kriterier for bestemmelse av hormonforstyrrende egenskaper som kan gi skadevirkninger på organismer utenfor 

målgruppen, er det, på bakgrunn av målene i forordning (EU) nr. 528/2012 og i samsvar med forholdsmessighets-

prinsippet, hensiktsmessig å ta hensyn til de vitenskapelige vurderingene som er nevnt ovenfor. Dersom den tilsiktede 

virkemåten går ut på å bekjempe andre målorganismer enn virveldyr gjennom deres endokrine systemer, bør effekten av 

denne tilsiktede virkemåten på organismer i samme taksonomiske rekke som målgruppen derfor ikke tas i betraktning 

ved identifisering av hormonforstyrrende egenskaper for organismer utenfor målgruppen. Virksomme stoffer med en 

slik tilsiktet virkemåte kan imidlertid bare godkjennes dersom bruken av dem, etter en risikovurdering og med høyde for 

de særlige datakravene i forordning (EU) nr. 528/2012, ikke har uakseptable virkninger på organismer utenfor 

målgruppen, herunder på organismer i samme rekke som organismen i målgruppen. 

6) Kommisjonen bør, på bakgrunn av målene i forordning (EU) nr. 528/2012, vurdere erfaringene fra anvendelsen av de 

vitenskapelige kriteriene for bestemmelse av hormonforstyrrende egenskaper som innføres ved denne forordning. 

7) Kriteriene for bestemmelse av hormonforstyrrende egenskaper avspeiler dagens vitenskapelige og tekniske 

kunnskapsnivå og gjør det mulig å identifisere stoffer med hormonforstyrrende egenskaper med større nøyaktighet. Med 

forbehold for artikkel 90 nr. 2 i forordning (EU) nr. 528/2012 bør de nye kriteriene derfor få anvendelse så snart som 

mulig, samtidig som det tas hensyn til den tid medlemsstatene og Det europeiske kjemikaliebyrå trenger til å forberede 

anvendelsen av disse kriteriene. Derfor bør disse kriteriene få anvendelse fra 7. juni 2018, unntatt når komiteen nevnt i 

artikkel 82 i forordning (EU) nr. 528/2012 har stemt over et utkast til forordning innen 7. juni 2018. Kommisjonen vil 

vurdere konsekvensene for hver pågående prosedyre i henhold til forordning (EU) nr. 528/2012, og om nødvendig treffe 

hensiktsmessige tiltak, med behørig respekt for søkernes rettigheter. Dette kan omfatte en anmodning om ytterligere 

opplysninger fra søkeren og/eller om ytterligere data fra reguleringsorganet og/eller en revidert uttalelse fra Byrået. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

De vitenskapelige kriteriene for å fastslå hormonforstyrrende egenskaper i henhold til forordning (EU) nr. 528/2012 er angitt i 

vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

Kriteriene i vedlegget til denne forordning får anvendelse fra 7. juni 2018, unntatt for prosedyrer der komiteen nevnt i artikkel 

82 i forordning (EU) nr. 528/2012 har stemt over et utkast til forordning innen 7. juni 2018. 

  

(1) OECDs «Series on Testing and Assessment», nr. 150. 
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Artikkel 3 

Innen 7. juni 2025 skal Kommisjonen framlegge for ekspertgruppen («vedkommende myndigheters møte om biocider»), som 

består av representanter for vedkommende myndigheter for biocidprodukter i medlemsstatene, en vurdering av erfaringene fra 

anvendelsen av de vitenskapelige kriteriene for å fastslå hormonforstyrrende egenskaper innført ved denne forordning. 

Artikkel 4 

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

Den får anvendelse fra 7. juni 2018. 

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

Utferdiget i Brussel 4. september 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

Et stoff skal anses å ha hormonforstyrrende egenskaper for mennesker eller organismer utenfor målgruppen dersom det 

oppfyller kriteriene i avsnitt A eller avsnitt B. 

Avsnitt A – hormonforstyrrende egenskaper for mennesker 

1) Et stoff skal anses å ha hormonforstyrrende egenskaper som kan gi skadevirkninger hos mennesker, dersom det ut fra nr. 2 

bokstav a)–d) er et stoff som oppfyller samtlige av følgende kriterier, med mindre det foreligger dokumentasjon som viser 

at de påviste skadevirkningene ikke er relevante for mennesker: 

a) Det gir en skadevirkning i en intakt organisme eller dens avkom, som er en endring i morfologi, fysiologi, vekst, 

utvikling, reproduksjon eller levetid hos en organisme, et system eller en (del)populasjon som fører til svekket 

funksjonsevne, svekket evne til å kompensere for ekstra belastning eller økt mottakelighet for andre påvirkninger. 

b) Det har en endokrin virkemåte, dvs. at det endrer hormonsystemets (det endokrine systemet) funksjon(er). 

c) Skadevirkningen er en følge av den endokrine virkemåten. 

2) Identifisering av et stoff som et hormonforstyrrende stoff som kan gi skadevirkninger hos mennesker i samsvar med nr. 1, 

skal baseres på samtlige av følgende punkter: 

a) Alle tilgjengelige relevante vitenskapelige data (in vivo-studier eller tilstrekkelig validerte alternative testsystemer som 

sier noe om skadevirkninger hos mennesker eller dyr, samt in vivo-, in vitro- eller eventuelt in silico-studier som gir 

kunnskap om endokrine virkemåter): 

 i) Vitenskapelige data framskaffet i samsvar med internasjonalt omforente studieprotokoller, særlig dem som er nevnt 

i vedlegg II og III til forordning (EU) nr. 528/2012. 

 ii) Andre vitenskapelige data valgt etter en metode som gir systematisk oversikt. 

b) En vurdering av tilgjengelige relevante vitenskapelige data basert på en bestemmelse av dataenes beviskraft, for å 

fastslå om kriteriene i nr. 1 er oppfylt; ved bestemmelsen av dataenes beviskraft skal vurderingen av den vitenskapelige 

dokumentasjonen ta hensyn til samtlige av følgende faktorer: 

i) Både positive og negative resultater. 

ii) Hvor relevant utformingen av studiene er for vurderingen av skadevirkninger og for den endokrine virkemåten. 

iii) Dataenes kvalitet og konsistens med tanke på resultatenes mønster og sammenheng i og mellom studier med 

liknende utforming og på tvers av ulike arter. 

iv) Undersøkelser om eksponeringsvei, toksikokinetiske undersøkelser og metabolismeundersøkelser. 

v) Begrepet grensedose samt internasjonale retningslinjer for høyeste anbefalte doser og for å vurdere feiltolkning av 

høy giftighet. 

c) Ved å bestemme dataenes beviskraft skal sammenhengen mellom skadevirkningen(e) og den endokrine virkemåten 

etableres ut fra biologisk plausibilitet, som skal bestemmes i lys av gjeldende vitenskapelig kunnskap og med høyde for 

internasjonalt omforente retningslinjer. 

d) Ved identifisering av stoffet som hormonforstyrrende skal det ikke tas hensyn til skadevirkninger som er uspesifikke 

sekundære konsekvenser av andre toksiske virkninger. 

Avsnitt B – hormonforstyrrende egenskaper for organismer utenfor målgruppen 

1) Et stoff skal anses å ha hormonforstyrrende egenskaper som kan gi skadevirkninger hos organismer utenfor målgruppen, 

dersom det ut fra nr. 2 bokstav a)–d) er et stoff som oppfyller samtlige av følgende kriterier, med mindre det foreligger 

dokumentasjon som viser at de påviste skadevirkningene ikke er relevante på (del)populasjonsnivå for organismer utenfor 

målgruppen: 

a) Det gir en skadevirkning i organismer utenfor målgruppen som er en endring i morfologi, fysiologi, vekst, utvikling, 

reproduksjon eller levetid hos en organisme, et system eller en (del)populasjon som fører til svekket funksjonsevne, 

svekket evne til å kompensere for ekstra belastning eller økt mottakelighet for andre påvirkninger. 
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b) Det har en endokrin virkemåte, dvs. at det endrer hormonsystemets (det endokrine systemet) funksjon(er). 

c) Skadevirkningen er en følge av den endokrine virkemåten. 

2) Identifisering av et stoff som et hormonforstyrrende stoff som kan gi skadevirkninger hos organismer utenfor målgruppen i 

samsvar med nr. 1, skal bygge på samtlige av følgende punkter: 

a) Alle tilgjengelige relevante vitenskapelige data (in vivo-studier eller tilstrekkelig validerte alternative testsystemer som 

sier noe om skadevirkninger hos mennesker eller dyr, samt in vivo-, in vitro- eller eventuelt in silico-studier som gir 

kunnskap om endokrine virkemåter): 

 i) Vitenskapelige data framskaffet i samsvar med internasjonalt omforente studieprotokoller, særlig dem som er nevnt 

i vedlegg II og III til forordning (EU) nr. 528/2012. 

ii) Andre vitenskapelige data valgt etter en metode som gir systematisk oversikt. 

b) En vurdering av tilgjengelige relevante vitenskapelige data basert på en bestemmelse av dataenes beviskraft, for å 

fastslå om kriteriene i nr. 1 er oppfylt; ved bestemmelsen av dataenes beviskraft skal vurderingen av den vitenskapelige 

dokumentasjonen ta hensyn til samtlige av følgende faktorer: 

i) Både positive og negative resultater, der det skjelnes mellom taksonomiske grupper (for eksempel pattedyr, fugler, 

fisk, amfibier) når det er relevant. 

ii) Hvor relevant utformingen av studiene er for vurderingen av skadevirkninger og dens relevans på (del)popula-

sjonsnivå og for vurderingen av endokrin virkemåte. 

iii) Skadevirkningene på reproduksjon og vekst/utvikling samt andre relevante skadevirkninger som vil kunne påvirke 

(del)populasjoner. Det skal også tas hensyn til tilstrekkelige, pålitelige og representative felt- eller overvåkingsdata 

og/eller resultater fra populasjonsmodeller, når de foreligger. 

iv) Dataenes kvalitet og konsistens, med tanke på resultatenes mønster og sammenheng i og mellom studier med 

liknende utforming og på tvers av ulike taksonomiske grupper. 

v) Begrepet grensedose samt internasjonale retningslinjer for høyeste anbefalte doser og for å vurdere feiltolkning av 

høy giftighet. 

c) Ved å bestemme dataenes beviskraft skal sammenhengen mellom skadevirkningen(e) og den endokrine virkemåten 

etableres ut fra biologisk plausibilitet, som skal bestemmes i lys av gjeldende vitenskapelig kunnskap og med høyde for 

internasjonalt omforente retningslinjer. 

d) Ved identifisering av stoffet som hormonforstyrrende for organismer utenfor målgruppen skal det ikke tas hensyn til 

skadevirkninger som er uspesifikke sekundære konsekvenser av andre toksiske virkninger. 

3) Dersom den tilsiktede virkemåten til det virksomme stoffet går ut på å bekjempe andre målorganismer enn virveldyr 

gjennom deres endokrine systemer, skal det ikke tas hensyn til virkningene på organismer i samme taksonomiske rekke 

som målgruppen ved identifisering av stoffet som et stoff med hormonforstyrrende egenskaper for organismer utenfor 

målgruppen. 

 __________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2017/2228 

av 4. desember 2017 

om endring av vedlegg III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1223/2009 om  

kosmetiske produkter(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1223/2009 av 30. november 2009 om kosmetiske 

produkter(1), særlig artikkel 31 nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Flere medlemsstater har nylig meldt om sikkerhetsproblemer i forbindelse med bruk av jordnøttolje samt dens ekstrakter 

og derivater i kosmetiske produkter. Det er uttrykt bekymring for at eksponering av huden for jordnøttolje gjennom bruk 

av kosmetiske produkter skal kunne føre til sensibilisering overfor jordnøtter. 

2) Vitenskapskomiteen for forbrukersikkerhet («SCCS») anerkjente disse bekymringene i sin reviderte uttalelse av 

23. september 2014(2). I denne uttalelsen konkluderte SCCS med at det ikke finnes tilstrekkelige data til å kunne 

fastsette et sikkert nivå for hudeksponering hos den ikke-sensibiliserte delen av befolkningen. SCCS tilføyde imidlertid 

at denne verdien, i lys av at det finnes dokumenterte sikre bruksnivåer for oralt inntak av jordnøttproteiner hos 

sensibiliserte personer, og at bransjen er i stand til å raffinere jordnøttolje til et proteinnivå på høyst 0,5 ppm, kan godtas 

som høyeste tillatte konsentrasjon i (raffinert) jordnøttolje samt dens ekstrakter og derivater, som brukes i kosmetiske 

produkter. 

3) Flere medlemsstater har også meldt om sikkerhetsproblemer i forbindelse med kosmetiske produkter som inneholder 

hydrolyserte hveteproteiner. Det er innberettet en rekke tilfeller av kontakturticaria forårsaket av slike kosmetiske 

produkter, etterfulgt av anafylaktisk sjokk etter inntak av næringsmidler som inneholder hveteproteiner. 

4) I sin reviderte uttalelse av 22. oktober 2014(3) fant SCCS at bruk av hydrolyserte hveteproteiner i kosmetiske produkter 

er trygt for forbrukerne, forutsatt at peptidenes høyeste gjennomsnittlige molekylvekt i hydrolysater er 3,5 kDa. 

5) På bakgrunn av uttalelsene fra SCCS utgjør bruk av kosmetiske produkter som inneholder jordnøttolje samt dens 

ekstrakter og derivater, og bruk av kosmetiske produkter som inneholder hydrolyserte hveteproteiner, en mulig risiko 

for menneskers helse. For å sikre at slike kosmetiske produkter er trygge for menneskers helse, er det nødvendig å 

fastsette en høyeste konsentrasjon på 0,5 ppm for jordnøttproteiner i jordnøttolje samt dens ekstrakter og derivater, som 

brukes i kosmetiske produkter, og å begrense peptidenes gjennomsnittlige molekylvekt i hydrolyserte hveteproteiner 

som brukes i kosmetiske produkter, til høyst 3,5 kDa. 

6) Bransjen bør få en rimelig frist til å foreta de nødvendige tilpasningene i produktsammensetningen for å sikre at bare 

produkter som oppfyller disse kravene, bringes i omsetning. Bransjen bør også få en rimelig frist til å trekke tilbake fra 

markedet produkter som ikke oppfyller de nye kravene. 

7) Vedlegg III til forordning (EF) nr. 1223/2009 bør derfor endres. 

8) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for kosmetiske produkter. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg III til forordning (EF) nr. 1223/2009 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 319 av 5.12.2017, s. 2, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 56/2018 av 23. mars 2018 

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

unions tidende nr. 6 av 30.1.2020, s. 32. 

(1) EUT L 342 av 22.12.2009, s. 59. 

(2) SCCS/1526/14. 

(3) SCCS/1534/14. 

2020/EØS/45/35 
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Artikkel 2 

Fra 25. september 2018 skal kosmetiske produkter som inneholder ett eller flere stoffer som begrenses ved denne forordning, og 

som ikke er i samsvar med begrensningene fastsatt i denne forordning, ikke bringes i omsetning på unionsmarkedet. 

Fra 25. desember 2018 skal kosmetiske produkter som inneholder ett eller flere stoffer som begrenses ved denne forordning, og 

som ikke er i samsvar med begrensningene fastsatt i denne forordning, ikke gjøres tilgjengelige på unionsmarkedet. 

Artikkel 3 

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 4. desember 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

I vedlegg III til forordning (EF) nr. 1223/2009 tilføyes følgende to poster i tabellen: 

Referansenum-

mer 

Identifikasjon av stoff Begrensninger 

Ordlyd i 

bruksvilkår og 

advarsler Kjemisk betegnelse / INN 
Navn i ordliste over vanlige navn 

på bestanddeler 
CAS-nummer EF-nummer 

Produkttype, 

kroppsdeler 

Høyeste 

konsentrasjon i 

bruksklart 

preparat 

Annet 

a b c d e f g h i 

«306 Jordnøttolje samt dens 

ekstrakter og derivater 

Arachis Hypogaea Oil 8002-03-7 232-296-4   Høyeste konsentrasjon av 

jordnøttproteiner: 0,5 ppm 

(*) 

 

Arachis Hypogaea Seedcoat 

Extract 

8002-03-7 232-296-4 

Arachis Hypogaea Flour 8002-03-7 232-296-4 

Arachis Hypogaea Fruit 

Extract 

8002-03-7 232-296-4 

Arachis Hypogaea Sprout 

Extract 

  

Hydrogenated Peanut Oil 68425-36-5 270-350-9 

Peanut Acid 91051-35-3 293-087-1 

Peanut Glycerides 91744-77-3 294-643-6 

Peanut Oil PEG-6 Esters 68440-49-3  

Peanutamide MEA 93572-05-5 297-433-2 

Peanutamide MIPA   

Potassium Peanutate 61789-56-8 263-069-8 

Sodium Peanutamphoacetate   

Sodium Peanutate 61789-57-9 263-070-3 

Sulfated Peanut Oil 73138-79-1 277-298-6 
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Referansenum-

mer 

Identifikasjon av stoff Begrensninger 

Ordlyd i 

bruksvilkår og 

advarsler Kjemisk betegnelse / INN 
Navn i ordliste over vanlige navn 

på bestanddeler 
CAS-nummer EF-nummer 

Produkttype, 

kroppsdeler 

Høyeste 

konsentrasjon i 

bruksklart 

preparat 

Annet 

a b c d e f g h i 

307 Hydrolysert hveteprotein Hydrolyzed Wheat Protein 94350-06-8 / 

222400-28-4 / 

70084-87-6 / 

100209-50-5 

305-225-0 

309-358-5 

  Høyeste gjennomsnittlige 

molekylvekt for peptider i 

hydrolysater: 3,5 kDa (**)» 

 

(*) Fra 25. september 2018 skal kosmetiske produkter som inneholder jordnøttolje samt dens ekstrakter og derivater, og som ikke er i samsvar med nevnte begrensning, ikke bringes i omsetning på unionsmarkedet. Fra 

25. desember 2018 skal kosmetiske produkter som inneholder jordnøttolje samt dens ekstrakter og derivater, og som ikke er i samsvar med nevnte begrensning, ikke gjøres tilgjengelig på unionsmarkedet. 

(**) Fra 25. september 2018 skal kosmetiske produkter som inneholder hydrolyserte hveteproteiner, og som ikke er i samsvar med nevnte begrensning, ikke bringes i omsetning på unionsmarkedet. Fra 25. desember 2018 

skal kosmetiske produkter som inneholder hydrolyserte hveteproteiner, og som ikke er i samsvar med nevnte begrensning, ikke gjøres tilgjengelige på unionsmarkedet. 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2017/2317 

av 13. desember 2017 

om anerkjennelse av den frivillige ordningen «Red Tractor Farm Assurance Combinable Crops & Sugar Beet» for å 

dokumentere samsvar med bærekraftskriteriene i europaparlaments- og rådsdirektiv 98/70/EF og 2009/28/EF(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 98/70/EF av 13. oktober 1998 om kvaliteten på bensin og dieselolje og 

om endring av rådsdirektiv 93/12/EØF(1), særlig artikkel 7c nr. 4 annet ledd, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/28/EF av 23. april 2009 om å fremme bruk av energi fra fornybare 

kilder, og om endring og senere oppheving av direktiv 2001/77/EF og 2003/30/EF(2), særlig artikkel 18 nr. 4 annet ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I artikkel 7b og 7c i og vedlegg IV til direktiv 98/70/EF og artikkel 17 og 18 i og vedlegg V til direktiv 2009/28/EF 

fastsettes lignende bærekraftskriterier for biodrivstoffer og flytende biobrensler samt lignende framgangsmåter for å 

kontrollere samsvar med disse kriteriene. 

2) Dersom biodrivstoffer og flytende biobrensler skal medregnes for formålene nevnt i artikkel 17 nr. 1 bokstav a), b) og c) 

i direktiv 2009/28/EF, bør medlemsstatene kreve at markedsdeltakerne dokumenterer at biodrivstoffene og de flytende 

biobrenslene oppfyller bærekraftskriteriene i artikkel 17 nr. 2–5 i samme direktiv. 

3) Kommisjonen kan beslutte at frivillige nasjonale eller internasjonale ordninger som setter standarder for produksjon av 

biomasseprodukter, inneholder nøyaktige data for formålene i artikkel 17 nr. 2 i direktiv 2009/28/EF og/eller viser at 

partier med biodrivstoff eller flytende biobrensel oppfyller bærekraftskriteriene fastsatt i artikkel 17 nr. 3–5, og/eller at 

ingen materialer med hensikt er blitt endret eller kassert, slik at partiet eller en del av det vil omfattes av vedlegg IX. 

Dersom en markedsdeltaker framlegger bevis eller data som er innhentet i samsvar med en frivillig ordning som er 

anerkjent av Kommisjonen, i det omfang som er fastsatt i beslutningen om anerkjennelse, bør en medlemsstat ikke kreve 

at leverandøren framlegger ytterligere bevis for samsvar med bærekraftskriteriene. 

4) Anmodningen om å anerkjenne at den frivillige ordningen «Red Tractor Farm Assurance Combinable Crops & Sugar 

Beet» dokumenterer at partier av biodrivstoffer er i samsvar med bærekraftskriteriene fastsatt i direktiv 98/70/EF og 

2009/28/EF, ble inngitt til Kommisjonen 27. september 2017. Denne ordningen, som har sete i 5-11 Lavington Street, 

London SE1 0NZ, Det forente kongerike, omfatter korn, oljeholdige frø og sukkerbete som er framstilt i Det forente 

kongerike, fram til første leveringssted for disse vekstene. Dokumentene knyttet til den anerkjente ordningen bør gjøres 

tilgjengelige på den åpenhetsplattformen som er opprettet i samsvar med direktiv 2009/28/EF. 

5) I vurderingen av den frivillige ordningen «Red Tractor Farm Assurance Combinable Crops & Sugar Beet» fant 

Kommisjonen at den på en egnet måte oppfyller bærekraftskriteriene i direktiv 98/70/EF og 2009/28/EF, og at det 

brukes en massebalansemetode i samsvar med kravene i artikkel 7c nr. 1 i direktiv 98/70/EF og artikkel 18 nr. 1 i  

direktiv 2009/28/EF. 

6) Vurderingen av den frivillige ordningen «Red Tractor Farm Assurance Combinable Crops & Sugar Beet» viste at den 

overholder egnede standarder for pålitelighet, åpenhet og uavhengig revisjon, og at den oppfyller metodekravene i 

vedlegg IV til direktiv 98/70/EF og vedlegg V til direktiv 2009/28/EF. 

7) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med uttalelse fra Komiteen for biodrivstoffers og flytende biobrenslers 

bærekraft. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 331 av 14.12.2017, s. 79, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 57/2018 av 23. mars 2018 

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

unions tidende nr. 6 av 30.1.2020, s. 33. 

(1) EFT L 350 av 28.12.1998, s. 58. 

(2) EUT L 140 av 5.6.2009, s. 16. 

2020/EØS/45/36 
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TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Den frivillige ordningen «Red Tractor Farm Assurance Combinable Crops & Sugar Beet» (heretter kalt «ordningen»), som ble 

framlagt for Kommisjonen for anerkjennelse 27. september 2017, dokumenterer at partier av korn, oljeholdige frø og 

sukkerbete som er produsert i samsvar med standardene for produksjon av biodrivstoffer og flytende biobrensler i ordningen, 

oppfyller bærekraftskriteriene fastsatt i artikkel 7b nr. 3–5 i direktiv 98/70/EF og artikkel 17 nr. 3–5 i direktiv 2009/28/EF. 

Ordningen inneholder også nøyaktige data for formålene i artikkel 17 nr. 2 i direktiv 2009/28/EF og artikkel 7b nr. 2 i direktiv 

98/70/EF når det gjelder utslippene på årsbasis fra endringer i karbonlagre forårsaket av arealbruksendring (el) nevnt i del C  

nr. 1 i vedlegg IV til direktiv 98/70/EF og del C nr. 1 i vedlegg V til direktiv 2009/28/EF, som den viser er lik null. 

Artikkel 2 

Dersom innholdet i ordningen som framlagt for Kommisjonen for anerkjennelse 27. september 2017 endres på en måte som kan 

påvirke grunnlaget for denne beslutning, skal endringene snarest meddeles Kommisjonen. Kommisjonen skal vurdere de 

meddelte endringene for å fastslå om ordningen fortsatt på egnet måte oppfyller de bærekraftskriteriene som den er anerkjent 

for. 

Artikkel 3 

Kommisjonen kan oppheve denne beslutning blant annet under følgende omstendigheter: 

a) Dersom det er klart påvist at ordningen ikke har gjennomført elementer som anses å være avgjørende for denne beslutning, 

eller dersom det er skjedd alvorlige og strukturelle brudd på disse elementene. 

b) Dersom ordningen unnlater å framlegge årlige rapporter for Kommisjonen i henhold til artikkel 7c nr. 6 i direktiv 98/70/EF 

og artikkel 18 nr. 6 i direktiv 2009/28/EF. 

c) Dersom ordningen unnlater å gjennomføre standarder for uavhengig revisjon som fastsatt i gjennomføringsrettsakter nevnt 

artikkel 7c nr. 5 tredje ledd i direktiv 98/70/EF og i artikkel 18 nr. 5 tredje ledd i direktiv 2009/28/EF eller forbedringer av 

andre elementer i ordningen som anses for å være av avgjørende betydning for fortsatt anerkjennelse. 

Artikkel 4 

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

Den får anvendelse til 15. desember 2022. 

Utferdiget i Brussel 13. desember 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  



Nr. 45/230 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 2.7.2020 

 

KOMMISJONSREKOMMANDASJON (EU) 2016/2123 

av 30. november 2016 

om harmonisering av anvendelsesområdet og vilkårene for generelle overføringslisenser for væpnede styrker og 

offentlige oppdragsgivere som nevnt i artikkel 5 nr. 2 bokstav a) i europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/43/EF 

[meddelt under nummer K(2016) 7711](*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, særlig artikkel 292, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til artikkel 5 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/43/EF(1) plikter medlemsstatene å offentliggjøre minst 

fire generelle overføringslisenser. 

2) Generelle overføringslisenser er en viktig del av den forenklede lisensordningen som ble innført ved direktiv 

2009/43/EF. 

3) Forskjeller i anvendelsesområdet for de generelle overføringslisensene som offentliggjøres av medlemsstatene, med 

hensyn til hvilke forsvarsrelaterte varer som omfattes, og forskjeller i vilkårene som gjelder for overføring av disse 

varene, kan være til hinder for gjennomføringen av direktiv 2009/43/EF og oppnåelsen av dets mål om forenkling. 

Harmonisering av anvendelsesområdet og vilkårene for overføringer i henhold til de generelle overføringslisensene som 

offentliggjøres av medlemsstatene, er viktig for å sikre at disse lisensene er attraktive og brukes. 

4) Representanter for medlemsstatene i komiteen nedsatt ved artikkel 14 i direktiv 2009/43/EF har foreslått at 

anvendelsesområdet og vilkårene for overføringer i henhold til de generelle overføringslisensene som offentliggjøres av 

medlemsstatene, harmoniseres ved at Kommisjonen vedtar en rekommandasjon. 

5) Retningslinjene fastsatt i denne rekommandasjon er et resultat av forhandlinger med medlemsstatene om harmonisering 

av anvendelsesområdet og vilkårene for overføringer i henhold til de generelle overføringslisensene for væpnede styrker 

og offentlige oppdragsgivere som nevnt i artikkel 5 nr. 2 bokstav a) i direktiv 2009/43/EF («GTL-AF»). 

6) Denne rekommandasjon anses som et grunnlag for medlemsstatenes GTL-AF. De forsvarsrelaterte varene oppført i 

nr. 1.1 i denne rekommandasjon er et minimum og ikke en uttømmende liste over varer som medlemsstatene tillater 

overføring av i henhold til sin GTL-AF. Dette betyr at en GTL-AF offentliggjort av en medlemsstat også kan tillate 

overføring av andre forsvarsrelaterte varer som omfattes av vedlegget til direktiv 2009/43/EF, men som ikke er oppført i 

denne rekommandasjon. 

7) Medlemsstatene minner om at de er bundet av forpliktelser i henhold til unionsretten, for eksempel Rådets felles 

holdning 2008/944/FUSP(2), og av internasjonale forpliktelser på området eksportkontroll. 

8) Denne rekommandasjon får anvendelse på Den europeiske unions felles liste over militært utstyr som fastsatt i 

vedlegget til direktiv 2009/43/EF. Denne rekommandasjon vil bli ajourført når det er nødvendig for å gjenspeile 

framtidige ajourføringer av den felles listen over militært utstyr.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 329 av 3.12.2016, s. 101, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 58/2018 av 23. mars 2018 

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

unions tidende nr. 6 av 30.1.2020, s. 34. 

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/43/EF av 6. mai 2009 om forenkling av vilkårene for overføring av forsvarsrelaterte varer i 

Fellesskapet (EUT L 146 av 10.6.2009, s. 1). 

(2) Rådets felles holdning 2008/944/FUSP av 8. desember 2008 om fastsettelse av felles regler for kontroll med eksport av militær teknologi 

og militært utstyr (EUT L 335 av 13.12.2008, s. 99). 

2020/EØS/45/37 
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VEDTATT DENNE REKOMMANDASJON: 

1. GENERELLE OVERFØRINGSLISENSER FOR VÆPNEDE STYRKER OG OFFENTLIGE OPPDRAGSGIVERE SOM NEVNT I 

ARTIKKEL 5 NR. 2 BOKSTAV A) I DIREKTIV 2009/43/EF 

1.1. Forsvarsrelaterte varer som kan overføres i henhold til den generelle overføringslisensen for væpnede styrker og 

offentlige oppdragsgivere som nevnt i artikkel 5 nr. 2 bokstav a) i direktiv 2009/43/EF 

De følgende ML-kategoriene med underpunkter er en undergruppe av listen over forsvarsrelaterte varer fastsatt i 

vedlegget til direktiv 2009/43/EF. Den generelle overføringslisensen for væpnede styrker og offentlige oppdragsgivere 

som nevnt i artikkel 5 nr. 2 bokstav a) i nevnte direktiv («GTL-AF») skal som et minimum gi mulighet for overføring av 

forsvarsrelaterte varer angitt i ML-kategoriene nedenfor. Medlemsstatene kan velge å inkludere flere ML-kategorier med 

tilhørende forsvarsrelaterte varer i sin GTL-AF. 

Liste over ML-kategorier som minst skal omfattes: 

— ML 4. Underpunkt a) og b). Alle varer er inkludert unntatt følgende: 

— Miner. 

— Klasevåpen, eksplosive småbomber og subammunisjon samt komponenter spesielt konstruert for disse. 

— Geværgranater og håndgranater. 

— Torpedoer, torpedoer uten stridshoder og torpedokropper. 

— Bomber. 

— Styrte, ikke-styrte og andre prosjektiler (raketter, missiler, MANPADS m.m.). 

— Sprenglegemer til infanteriet, klebeladninger og hulladninger. 

For disse våpnene er også følgende utelukket: 

— Stridshoder og sprengladninger. 

— Tennladninger. 

— Målsøkere, styresystemer, heimende innretninger. 

— Individuelle rakettrinn. 

— Tilbakevendingsfartøyer. 

— Motorer. 

— Styringssystemer for jetmotorer med stråleavbøyning. 

— Utskytingsramper og utskytingsapparater. 

— Utleggings-, avlednings-, støysendings- eller forstyrrelsessystemer. 

— Komponenter spesielt konstruert for MANPADS. 

— ML 5. Alle varer er inkludert unntatt følgende: 

— Motmiddelprodukter. 

— Utstyr og komponenter som er utelukket fra andre kategorier i samme generelle overføringslisens. 

— ML 6. Alle varer er inkludert unntatt følgende: 

— Komplette kjøretøyer. 

— Understell og tårn. 

— Utstyr og komponenter som er utelukket fra andre kategorier i samme generelle overføringslisens. 

— ML 7. Underpunkt g).  
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— ML 9. Alle varer unntatt følgende: 

— Komplette fartøyer og undervannsbåter. 

— Undervannsdeteksjonsutstyr og komponenter spesielt konstruert for dette. 

— Luftuavhengige framdriftssystemer til undervannsbåter og komponenter spesielt konstruert for disse. 

— Komplette skrog. 

— Motmidler. 

— Utstyr og komponenter som er utelukket fra andre kategorier i samme generelle overføringslisens. 

— ML 10. Alle varer unntatt følgende: 

— Komplette luftfartøyer. 

— Komplette ubemannede luftfartøyer (UAV-er) og komponenter spesielt konstruert eller modifisert for UAV-er. 

— Skrog til kampfly og kamphelikoptre. 

— Motorer til kampfly. 

— Utstyr og komponenter som er utelukket fra andre kategorier i samme generelle overføringslisens. 

— ML 11. Underpunkt a). Bare følgende varer: 

— Styrings- og navigasjonsutstyr, unntatt systemer for MANPADS eller som definert av MTCR I. 

— Automatiserte kommando- og styringssystemer. 

— ML 13. Underpunkt c) og d). 

— ML 14. Alle varer unntatt øvelsesutstyr til MANDPADS. 

— ML 15. Underpunkt b), c), d) og e). 

— ML 16. Alle varer unntatt følgende: 

— MANPADS-relaterte varer. 

— Alle gjenstander som er relatert til varer som det ikke er tillatt å eksportere i henhold til samme generelle 

overføringslisens. 

— ML 17. Underpunkt a), b), d), e), j), k), l), m), n), o) og p). Alle varer unntatt følgende: 

— Underpunkt n): Testmodeller er utelukket dersom de er spesielt konstruert for utvikling av gjenstander angitt i 

ML4, 6, 9 eller 10, samt komponenter som er spesielt konstruert for disse testmodellene. 

— ML 21. Underpunkt a) og b). Bare følgende varer, og bare dersom de er tillatt i andre kategorier i den aktuelle 

generelle lisensen: 

a) «Programvare» spesielt konstruert eller modifisert for noe av følgende: 

1. Drift eller vedlikehold av utstyr fastsatt i vedlegget til direktiv 2009/43/EF. 

b) Spesifikk «programvare», unntatt programvaren angitt i ML 21.a, som følger: 

1. «Programvare» spesielt konstruert for militær bruk og spesielt konstruert for modellering, simulering eller 

evaluering av militære våpensystemer. 

4. «Programvare» spesielt konstruert for militær bruk og spesielt konstruert for anvendelser innen kommando, 

kommunikasjon, kontroll og etterretning (C3I) eller kommando, kommunikasjon, databehandling og 

etterretning (C4I). 
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— ML 22. Underpunkt a). Alle teknologier unntatt teknologier som kreves for utvikling og produksjon, og bare dersom 

de er tillatt i andre kategorier i samme generelle overføringslisens. 

1.2. Vilkår som skal innarbeides i den generelle overføringslisensen for væpnede styrker 

Den følgende listen over vilkår er ikke uttømmende. Imidlertid skal andre vilkår som en medlemsstat tilføyer i en GTL-

AF, ikke være i strid med eller undergrave vilkårene oppført nedenfor. 

— Geografisk gyldighet: Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EU 28 + Island og Norge(1)). 

— Ny overføringer i EØS er tillatt uten forutgående kontroll; bare etterfølgende rapportering kan kreves. 

— GTL-AF-en er beregnet på sluttbruk av berettigede mottakere som nevnt i artikkel 5 nr. 2 bokstav a) i direktiv 

2009/43/EF. Etterfølgende salg som ikke var kjent på tidspunktet for overføringen, anses som ny eksport. Med 

hensyn til ny eksport er det vedkommende myndighet i mottakermedlemsstaten som har ansvar for å kontrollere 

eksport eller overføringer som skjer på grunnlag av et etterfølgende salg som ikke var kjent på tidspunktet for 

overføringen. 

— Med henblikk på etterfølgende kontroll i henhold til GTL-AF-en bør medlemsstatene sikre at leverandørene 

rapporterer om bruken av GTL-AF-en i samsvar med minstekravene til rapportering angitt i artikkel 8 nr. 3 i direktiv 

2009/43/EF. 

2. OPPFØLGING 

Medlemsstatene oppfordres til å gi virkning til denne rekommandasjon senest 1. juli 2017. 

Medlemsstatene oppfordres til å underrette Kommisjonen om alle tiltak som iverksettes for å gi virkning til denne 

rekommandasjon. 

3. ADRESSATER 

Denne rekommandasjon er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 30. november 2016. 

 For Kommisjonen 

Elżbieta BIEŃKOWSKA 

Medlem av Kommisjonen 

 __________  

  

(1) EØS-komiteens beslutning nr. 111/2013 av 14. juni 2013 (EFT L 318 av 28.11.2013, s. 12), som innlemmet direktiv 2009/43/EF i EØS-

avtalen, inneholdt en eksplisitt tilpasningstekst: «Dette direktiv får ikke anvendelse for Liechtenstein». 
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KOMMISJONSREKOMMANDASJON (EU) 2016/2124 

av 30. november 2016 

om harmonisering av anvendelsesområdet og vilkårene for generelle overføringslisenser for sertifiserte mottakere som 

nevnt i artikkel 9 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/43/EF 

[meddelt under nummer K(2016) 7728](*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, særlig artikkel 292, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til artikkel 5 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/43/EF(1) plikter medlemsstatene å offentliggjøre minst 

fire generelle overføringslisenser. 

2) Generelle overføringslisenser er en viktig del av den forenklede lisensordningen som ble innført ved direktiv 

2009/43/EF. 

3) Forskjeller i anvendelsesområdet for de generelle overføringslisensene som offentliggjøres av medlemsstatene, med 

hensyn til hvilke forsvarsrelaterte varer som omfattes, og forskjeller i vilkårene som gjelder for overføring av disse 

varene, kan være til hinder for gjennomføringen av direktiv 2009/43/EF og oppnåelsen av dets mål om forenkling. 

Harmonisering av anvendelsesområdet og vilkårene for overføringer i henhold til de generelle overføringslisensene som 

offentliggjøres av medlemsstatene, er viktig for å sikre at disse lisensene er attraktive og brukes. 

4) Representanter for medlemsstatene i komiteen nedsatt ved artikkel 14 i direktiv 2009/43/EF har foreslått at 

anvendelsesområdet og vilkårene for overføringer i henhold til de generelle overføringslisensene som offentliggjøres av 

medlemsstatene, harmoniseres ved at Kommisjonen vedtar en rekommandasjon. 

5) Retningslinjene fastsatt i denne rekommandasjon er et resultat av forhandlinger med medlemsstatene om harmonisering 

av anvendelsesområdet og vilkårene for overføringer i henhold til de generelle overføringslisensene for mottakere som 

er sertifisert i samsvar med artikkel 9 i direktiv 2009/43/EF («GTL-CR»). 

6) Denne rekommandasjon anses som et grunnlag for medlemsstatenes GTL-CR. De forsvarsrelaterte varene oppført i 

nr. 1.1 i denne rekommandasjon er et minimum og ikke en uttømmende liste over varer som medlemsstatene tillater 

overføring av i henhold til sin GTL-CR. Dette betyr at en GTL-CR offentliggjort av en medlemsstat også kan tillate 

overføring av andre forsvarsrelaterte varer som omfattes av vedlegget til direktiv 2009/43/EF, men som ikke er oppført i 

denne rekommandasjon. 

7) Medlemsstatene minner om at de er bundet av forpliktelser i henhold til unionsretten, for eksempel Rådets felles 

holdning 2008/944/FUSP(2), og av internasjonale forpliktelser på området eksportkontroll. 

8) Denne rekommandasjon får anvendelse på Den europeiske unions felles liste over militært utstyr som fastsatt i 

vedlegget til direktiv 2009/43/EF. Denne rekommandasjon vil bli ajourført når det er nødvendig for å gjenspeile 

framtidige ajourføringer av den felles listen over militært utstyr.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 329 av 3.12.2016, s. 105, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 58/2018 av 23. mars 2018 

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

unions tidende nr. 6 av 30.1.2020, s. 34. 

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/43/EF av 6. mai 2009 om forenkling av vilkårene for overføring av forsvarsrelaterte varer i 

Fellesskapet (EUT L 146 av 10.6.2009, s. 1). 

(2) Rådets felles holdning 2008/944/FUSP av 8. desember 2008 om fastsettelse av felles regler for kontroll med eksport av militær teknologi 

og militært utstyr (EUT L 335 av 13.12.2008, s. 99). 

2020/EØS/45/38 
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VEDTATT DENNE REKOMMANDASJON: 

1. GENERELLE OVERFØRINGSLISENSER FOR MOTTAKERE SOM ER SERTIFISERT I SAMSVAR MED ARTIKKEL 9 NR. 2 I 

DIREKTIV 2009/43/EF 

1.1. Forsvarsrelaterte varer som kan overføres i henhold til den generelle overføringslisensen for mottakere som er 

sertifisert i samsvar med artikkel 9 i direktiv 2009/43/EF 

De følgende ML-kategoriene med underpunkter er en undergruppe av listen over forsvarsrelaterte varer fastsatt i 

vedlegget til direktiv 2009/43/EF. Den generelle overføringslisensen for mottakere sertifisert i samsvar med artikkel 9 i 

nevnte direktiv («GTL-CR») skal som et minimum gi mulighet for overføring av forsvarsrelaterte varer angitt i ML-

kategoriene nedenfor. Medlemsstatene kan velge å inkludere flere ML-kategorier med tilhørende forsvarsrelaterte varer i 

sin GTL-CR. 

Liste over ML-kategorier som minst skal omfattes: 

— ML 6. Alle varer er inkludert unntatt følgende: 

— Komplette kjøretøyer. 

— Understell og tårn. 

— Utstyr og komponenter som er utelukket fra andre kategorier i samme generelle overføringslisens. 

— ML 9. Alle varer unntatt følgende: 

— Komplette fartøyer og undervannsbåter. 

— Undervannsdeteksjonsutstyr og komponenter spesielt konstruert for dette. 

— Luftuavhengige framdriftssystemer til undervannsbåter og komponenter spesielt konstruert for disse. 

— Komplette skrog. 

— Motmidler. 

— Utstyr og komponenter som er utelukket fra andre kategorier i samme generelle overføringslisens. 

— ML 10. Alle varer unntatt følgende: 

— Komplette luftfartøyer. 

— Komplette ubemannede luftfartøyer (UAV-er) og komponenter spesielt konstruert eller modifisert for UAV-er. 

— Skrog til kampfly og kamphelikoptre. 

— Motorer til kampfly. 

— Utstyr og komponenter som er utelukket fra andre kategorier i samme generelle overføringslisens. 

— ML 11. Underpunkt a). Bare følgende varer: 

— Styrings- og navigasjonsutstyr, unntatt systemer for MANPADS eller som definert av MTCR I. 

— Automatiserte kommando- og styringssystemer. 

— ML 13. Underpunkt c) og d). 

— ML 15. Underpunkt b, c) og d).  
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— ML 16. Alle varer unntatt følgende: 

— MANPADS-relaterte varer. 

— Alle gjenstander som er relatert til varer som det ikke er tillatt å eksportere i henhold til samme generelle 

overføringslisens. 

— ML 17. Underpunkt a), b), d), e), j), k), l), m), n), o) og p). Alle varer unntatt følgende: 

— Underpunkt n): Testmodeller er utelukket dersom de er spesielt konstruert for utvikling av gjenstander angitt i 

ML4, 6, 9 eller 10, samt komponenter som er spesielt konstruert for disse testmodellene. 

— ML 21. Underpunkt a). Bare følgende varer, og bare dersom de er tillatt i andre kategorier i samme generelle 

overføringslisens: 

a) «Programvare» spesielt konstruert eller modifisert for noe av følgende: 

1. Drift eller vedlikehold av utstyr fastsatt i vedlegget til direktiv 2009/43/EF. 

b) Spesifikk «programvare», unntatt programvaren angitt i ML 21.a, som følger: 

1. «Programvare» spesielt konstruert for militær bruk og spesielt konstruert for modellering, simulering eller 

evaluering av militære våpensystemer. 

4. «Programvare» spesielt konstruert for militær bruk og spesielt konstruert for anvendelser innen kommando, 

kommunikasjon, kontroll og etterretning (C3I) eller kommando, kommunikasjon, databehandling og etterretning 

(C4I). 

— ML 22. Underpunkt a). Alle teknologier unntatt teknologier som kreves for utvikling og produksjon, og bare dersom 

de er tillatt i andre kategorier i samme generelle overføringslisens. 

1.2. Vilkår som skal innarbeides i den generelle overføringslisensen for sertifiserte mottakere 

Den følgende listen over vilkår er ikke uttømmende. Imidlertid skal andre vilkår som en medlemsstat tilføyer i en GTL-

CR, ikke være i strid med eller undergrave vilkårene oppført nedenfor. 

— Geografisk gyldighet: Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EU 28 + Island og Norge(1)). 

— Ny overføringer i EØS er tillatt uten forutgående kontroll; bare etterfølgende rapportering kan kreves. 

— Gjeneksport: Medlemsstatene skal tillate fritak fra eventuelle eksportbegrensninger i ett eller begge av følgende 

tilfeller: 

— For integrerte komponenter i samsvar med artikkel 4 nr. 8 i direktiv 2009/43/EF. 

— Dersom sluttbrukeren er lokalisert i følgende land: Australia, Canada, Japan, New Zealand, Sveits, Liechtenstein 

og De forente stater. 

I begge tilfeller av gjeneksport kan vedkommende nasjonale myndighet i opprinnelsesstaten be leverandøren om en 

erklæring om bruk som skal framlegges av mottakeren som er sertifisert i samsvar med artikkel 9 i direktiv 

2009/43/EF. 

— Med henblikk på etterfølgende kontroll i henhold til GTL-CR-en bør medlemsstatene sikre at leverandørene 

rapporterer om bruken av GTL-CR-en i samsvar med minstekravene til rapportering angitt i artikkel 8 nr. 3 i direktiv 

2009/43/EF. 

  

(1) EØS-komiteens beslutning nr. 111/2013 av 14. juni 2013 (EFT L 318 av 28.11.2013, s. 12), som innlemmet direktiv 2009/43/EF i EØS-

avtalen, inneholdt en eksplisitt tilpasningstekst: «Dette direktiv får ikke anvendelse for Liechtenstein». 



2.7.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 45/237 

 

2. OPPFØLGING 

Medlemsstatene oppfordres til å gi virkning til denne rekommandasjon senest 1. juli 2017. 

Medlemsstatene oppfordres til å underrette Kommisjonen om alle tiltak som iverksettes for å gi virkning til denne 

rekommandasjon. 

3. ADRESSATER 

Denne rekommandasjon er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 30. november 2016. 

 For Kommisjonen 

Elżbieta BIEŃKOWSKA 

Medlem av Kommisjonen 

 __________  
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2017/2293 

av 3. august 2017 

om vilkår for klassifisering uten prøving av produkter av krysslaminert tre som er omfattet av harmonisert standard 

EN 16351, og produkter av laminert finér som er omfattet av harmonisert standard EN 14374, med hensyn til 

produktenes egenskaper ved brannpåvirkning(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 305/2011 av 9. mars 2011 om fastsettelse av harmoniserte 

vilkår for markedsføring av byggevarer og om oppheving av rådsdirektiv 89/106/EØF(1), særlig artikkel 27 nr. 5, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/364(2) ble det vedtatt et system for klassifisering av byggevarers ytelse 

ved brannpåvirkning. Produkter av krysslaminert tre (CLT) og produkter av laminert finér (LVL) er byggevarer som 

omfattes av nevnte delegerte forordning. 

2) Prøvinger har vist at produkter av krysslaminert tre som er omfattet av harmonisert standard EN 16351, og produkter av 

laminert finér som er omfattet av harmonisert standard EN 14374, har en stabil og forutsigbar ytelse ved 

brannpåvirkning, forutsatt at de oppfyller visse vilkår med hensyn til produktets form samt dets montering, 

gjennomsnittstetthet og tykkelse. 

3) Produkter av krysslaminert tre som er omfattet av harmonisert standard EN 16351, og produkter av laminert finér som 

er omfattet av harmonisert standard EN 14374 bør derfor, dersom de oppfyller disse vilkårene, anses å oppfylle en 

bestemt klasse for ytelse ved brannpåvirkning som er fastsatt ved delegert forordning (EU) 2016/364, uten at det kreves 

prøving. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Produkter av krysslaminert tre som er omfattet av harmonisert standard EN 16351, og produkter av laminert finér som er 

omfattet av harmonisert standard EN 14374, som oppfyller vilkårene fastsatt i vedlegget, skal uten prøving anses å oppfylle 

ytelsesklassene angitt i vedlegget. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 329 av 13.12.2017, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 59/2018 av 23. mars 2018 

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

unions tidende nr. 6 av 30.1.2020, s. 36. 

(1) EUT L 88 av 4.4.2011, s. 5. 

(2) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/364 av 1. juli 2015 om klassifisering av byggevarers ytelse ved brannpåvirkning i henhold til 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 305/2011 (EUT L 68 av 15.3.2016, s. 4). 

2020/EØS/45/39 
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Artikkel 2 

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

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

Utferdiget i Brussel 3. august 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  



Nr. 45/240 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 2.7.2020 

 

VEDLEGG 

Tabell 1 

Klasser for ytelse ved brannpåvirkning for produkter av krysslaminert tre og laminert finér til vegger og tak 

Produkt(1) Produktopplysninger 
Minste gjennom-

snittstetthet(2) (kg/m3) 

Minste samlede 

tykkelse (mm) 
Klasse(3) 

Produkter av krysslaminert tre som 

er omfattet av harmonisert standard 

EN 16351 

Lagtykkelse på minst 18 mm 350 54 D-s2, d0(4) 

Produkter av laminert finér som er 

omfattet av harmonisert standard EN 

14374 

Finértykkelse på minst 3 mm 400 18 D-s2, d0(4) 

(1) Gjelder alle tresorter og limtyper som er omfattet av produktstandardene. 

(2) Behandlet i samsvar med standard EN 13238. 

(3) Klasse som fastsatt i tabell 1 i vedlegget til delegert forordning (EU) 2016/364. 

(4) Klassen gjelder for ethvert underlag eller enhver bakenforliggende luftspalte. 

Tabell 2 

Klasser for ytelse ved brannpåvirkning for produkter av krysslaminert tre og laminert finér til gulvbelegg 

Produkt(1) Produktopplysninger 
Minste gjennom-

snittstetthet(2) (kg/m3) 

Minste samlede 

tykkelse (mm) 

Klasse for 

gulvbelegg(3) 

Produkter av krysslaminert tre som 

er omfattet av harmonisert standard 

EN 16351 

Lagtykkelse på minst 

18 mm, overflatelag av furu 

430 54 DFL-s1(4) 

Produkter av krysslaminert tre som 

er omfattet av harmonisert standard 

EN 16351 

Lagtykkelse på minst 

18 mm, overflatelag av gran 

400 54 DFL-s1(4) 

Produkter av laminert finér som er 

omfattet av harmonisert standard EN 

14374 

Finértykkelse på minst 

3 mm, overflatelag av furu 

480 15 DFL-s1(4) 

Produkter av laminert finér som er 

omfattet av harmonisert standard EN 

14374 

Finértykkelse på minst 

3 mm, overflatelag av furu 

430 20 DFL-s1(4) 

Produkter av laminert finér som er 

omfattet av harmonisert standard EN 

14374 

Finértykkelse på minst 

3 mm, overflatelag av gran 

400 15 DFL-s1(4) 

(1) Gjelder også for trappetrinn. 

(2) Behandlet i samsvar med standard EN 13238. 

(3) Klasse som fastsatt i tabell 2 i vedlegget til delegert forordning (EU) 2016/364. 

(4) Klassen gjelder for ethvert underlag eller enhver bakenforliggende luftspalte. 
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EU) 2016/424 

av 9. mars 2016 

om taubaneanlegg og om oppheving av direktiv 2000/9/EF(*) 

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) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/9/EF(3) fastsetter regler for taubaneanlegg som er utformet, oppført og drevet 

med det formål å transportere personer. 

2) Direktiv 2000/9/EF bygger på «ny metode»-prinsippene som fastsatt i rådsresolusjon av 7. mai 1985 om en ny metode i 

forbindelse med teknisk harmonisering og standardisering(4). Følgelig fastsetter det bare de grunnleggende kravene til 

taubaneanlegg, mens de tekniske detaljene vedtas av Den europeiske standardiseringsorganisasjon (CEN) og Den 

europeiske komité for elektroteknisk standardisering (CENELEC) i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning 

(EU) nr. 1025/2012(5). Samsvar med slike harmoniserte standarder, som det er offentliggjort henvisninger til i Den 

europeiske unions tidende, innebærer en formodning om samsvar med kravene i direktiv 2000/9/EF. Erfaringen har vist 

at disse grunnleggende prinsippene har fungert godt i denne sektoren og bør bevares og også fremmes ytterligere. 

3) Erfaringene fra gjennomføringen av direktiv 2000/9/EF har vist at det er behov for å endre noen av bestemmelsene for å 

klargjøre og oppdatere dem og dermed ivareta rettssikkerheten, i hovedsak når det gjelder virkeområdet for og 

samsvarsvurderingen av delsystemene.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 81 av 31.3.2016, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 60/2018 av 23. mars 2018 

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

unions tidende nr. 6 av 30.1.2020, s. 37. 

(1) EUT C 451 av 16.12.2014, s. 81. 

(2) Europaparlamentets holdning av 20. januar 2016 (ennå ikke offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 12. februar 2016. 

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/9/EF av 20. mars 2000 om taubaneanlegg til persontransport (EFT L 106 av 3.5.2000, s. 21). 

(4) EFT C 136 av 4.6 1985, s. 1. 

(5) 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). 

2020/EØS/45/40 
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4) Ettersom virkeområdet, de grunnleggende kravene og framgangsmåtene for samsvarsvurdering må være identiske i alle 

medlemsstater, finnes det nesten ingen fleksibilitet ved innarbeiding i nasjonal rett av et direktiv som bygger på 

prinsippene i den nye metoden. For å forenkle rammereglene bør direktiv 2000/9/EF erstattes av en forordning, som er 

det best egnede juridiske virkemiddelet, ettersom det gir klare og detaljerte regler som ikke gir rom for ulikheter ved 

innarbeiding i medlemsstatenes nasjonale lovgivning, og dermed sikrer ensartet gjennomføring i hele Unionen. 

5) Europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 768/2008/EF(1) fastsetter felles prinsipper og referansebestemmelser som skal 

få anvendelse på tvers av regelverket som harmoniserer vilkårene for markedsføring av produkter og gi et ensartet 

grunnlag for revisjon eller omarbeiding av slikt regelverk. Direktiv 2000/9/EF bør derfor tilpasses nevnte beslutning. 

6) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 765/2008(2) fastsetter regler for akkreditering av samsvarsvurde-

ringsorganer, en ramme for markedstilsyn med og kontroll av produkter fra tredjestater og fastsetter allmenne prinsipper 

for CE-merking. 

7) Virkeområdet for denne forordning bør avspeile virkeområdet for direktiv 2000/9/EF. Denne forordning bør få 

anvendelse på taubaneanlegg til persontransport, som særlig brukes på turiststeder i fjellområder, i bytransportsystemer 

eller ved idrettsanlegg. Taubaneanlegg er i hovedsak heissystemer, for eksempel kabelbaner, lufttaubaner (svevebaner, 

gondoler, stolheiser) og skitrekk. Framdrift med tau og persontransportfunksjonen er de viktigste kriteriene for å avgjøre 

om et taubaneanlegg omfattes av denne forordning. 

8) Denne forordning bør i sin helhet få anvendelse på nye taubaneanlegg, på endringer av taubaneanlegg som krever en ny 

tillatelse, og omfatter delsystemer og sikkerhetskomponenter som er nye på unionsmarkedet når de bringes i omsetning, 

dvs. at de enten er nye delsystemer og sikkerhetskomponenter som er framstilt av en produsent etablert i Unionen, eller 

delsystemer og sikkerhetskomponenter, uansett om de er nye eller brukte, som er importert fra en tredjestat. Denne 

forordning får ikke anvendelse på flytting av taubaneanlegg som er montert på Unionens territorium eller på flytting av 

delsystemer eller sikkerhetskomponenter som ble innbygd i slike anlegg, med mindre slik flytting innebærer en større 

endring av taubaneanlegget. 

9) Det er blitt utviklet nye typer taubaneanlegg som er beregnet på både transport og fritidsaktiviteter. Slike anlegg bør 

omfattes av denne forordning. 

10) Visse taubaneanlegg bør unntas fra denne forordnings virkeområde, enten fordi de er underlagt andre særlige deler av 

Unionens harmoniseringsregelverk, eller fordi de kan reguleres tilstrekkelig på nasjonalt plan. 

11) Heiser, herunder taudrevne heiser, både vertikale eller med helling, som permanent betjener bestemte nivåer i bygninger 

og anlegg og ikke er i drift mellom taubanestasjoner, er underlagt særlige deler av EU-regelverket, og bør utelukkes fra 

denne forordnings virkeområde. Taubaneanlegg som omfattes av denne forordning, er unntatt fra virkeområdet for 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/33/EU(3). 

12) Taubaneanlegg som er kategorisert av medlemsstatene som historiske eller kulturelle anlegg eller som en del av 

kulturarven, som ble tatt i bruk før 1. januar 1986 og fortsatt er i drift, og som ikke er blitt endret vesentlig når det gjelder 

utforming eller oppføring, bør unntas fra denne forordnings virkeområde. Dette unntaket får også anvendelse på 

delsystemer og sikkerhetskomponenter som er særlig utformet for slike taubaneanlegg. Medlemsstatene bør i forbindelse 

med slike taubaneanlegg sikre et høyt vernenivå for personers helse og sikkerhet og for eiendom, om nødvendig gjennom 

nasjonal lovgivning. 

13) For å ivareta rettssikkerheten bør unntaket for taudrevne ferger omfatte alle taudrevne anlegg der brukere eller 

kjøretøyer er vannbårne, for eksempel taudrevne vannskianlegg.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 768/2008/EF av 9. juli 2008 om en felles ramme for markedsføring av produkter og om 

oppheving av rådsbeslutning nr. 93/465/EØF (EUT L 218 av 13.8.2008, s. 82). 

(2) 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). 

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/33/EU av 26. februar 2014 om harmonisering av medlemsstatenes lovgivning om heiser og 

sikkerhetskomponenter for heiser (EUT L 96 av 29.3.2014, s. 251). 
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14) For at taubaneanlegg og deres infrastruktur, delsystemer og sikkerhetskomponenter kan sikre et høyt vernenivå for 

personers helse og sikkerhet og for eiendom, er det nødvendig å fastsette regler for utforming og oppføring av 

taubaneanlegg. 

15) Medlemsstatene bør ivareta sikkerheten ved taubaneanlegg under oppføringen, ibruktakingen og driften. 

16) Denne forordning bør ikke berøre medlemsstatenes rett til å fastsette de kravene de anser som nødvendige når det 

gjelder arealbruk og arealplanlegging, og for å sikre vern av miljøet og av personers helse og sikkerhet, særlig for 

arbeidstakere og driftspersonell, ved bruk av taubaneanlegg. 

17) Denne forordning bør ikke berøre medlemsstatenes rett til å fastsette egnede prosedyrer for godkjenning av planlagte 

taubaneanlegg, inspeksjon av taubaneanlegg før de tas i bruk samt overvåking under drift. 

18) Denne forordning bør ta hensyn til det faktum at taubaneanleggenes sikkerhet i like stor grad avhenger av forholdene på 

stedet, kvaliteten på de industriframstilte delene som er levert, og hvordan de monteres, installeres i anlegget og 

overvåkes under drift. Årsakene til alvorlige ulykker kan knyttes til valg av anleggssted, til selve transportsystemet, til 

byggverk eller hvordan systemet drives og vedlikeholdes. 

19) Selv om denne forordning ikke omfatter den faktiske driften av taubaneanlegg, bør den fastsette en generell ramme som 

skal sikre at slike anlegg som ligger på medlemsstatenes territorium, drives på en måte som gir passasjerer, 

driftspersonell og tredjepart et høyt vernenivå. 

20) Medlemsstatene bør treffe nødvendige tiltak for å sikre at taubaneanlegg tas i bruk bare dersom de er i samsvar med 

denne forordning og ikke er til fare for menneskers helse eller sikkerhet eller for eiendom, når de blir forsvarlig montert, 

vedlikeholdt og brukt til det formålet de er bestemt for. 

21) Medlemsstatene bør fastsette prosedyrer for å tillate oppføring av planlagte taubaneanlegg og endring av slike anlegg og 

for deres ibruktaking, for å sikre at taubaneanlegg er sikkert oppført og montert på stedet i samsvar med 

sikkerhetsanalysen, hvis resultater inngår i sikkerhetsrapporten, og alle relevante regelverkskrav. 

22) I sikkerhetsanalysen for planlagte taubaneanlegg bør det angis hvilke deler som er avgjørende for taubaneanlegget 

sikkerhet. 

23) I sikkerhetsanalysen for planlagte taubaneanlegg bør det tas hensyn til begrensningene knyttet til driften av 

taubaneanlegg, men ikke på en måte som setter prinsippet om fritt varebytte for delsystemer og sikkerhetskomponenter 

eller selve sikkerheten til taubaneanleggene, i fare. 

24) Regler for å gi tillatelse til ibruktaking av taubaneanlegg hører inn under medlemsstatenes myndighetsområde. Tillatelse 

til ibruktaking gis av vedkommende myndigheter eller organer. Kontroll av taubaneanleggenes driftssikkerhet hører 

også inn under medlemsstatenes myndighetsområde. Medlemsstatene bør derfor utpeke den personen som er ansvarlig 

for taubaneanlegget, og dermed for sikkerhetsanalysen av et planlagt taubaneanlegg. 

25) Denne forordning har som mål å sikre et velfungerende indre marked for delsystemer og sikkerhetskomponenter i 

taubaneanlegg. Delsystemer og sikkerhetskomponenter som er i samsvar med denne forordning, bør omfattes av 

prinsippet om fritt varebytte. 

26) Delsystemer og sikkerhetskomponenter bør kunne innbygges i et taubaneanlegg, forutsatt at de gjør det mulig å oppføre 

taubaneanlegg som er i samsvar med denne forordning og ikke er til fare for menneskers helse eller sikkerhet eller for 

eiendom, når de blir forsvarlig montert, vedlikeholdt og brukt til det formålet de er bestemt for.  
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27) De grunnleggende kravene bør forstås og brukes på en slik måte at det tas hensyn til det nåværende utviklingstrinn i 

teknikken og gjeldende praksis på konstruksjons- og produksjonstidspunktet, samt at det tas tekniske og økonomiske 

hensyn som sikrer et høyt vernenivå når det gjelder helse og sikkerhet. 

28) Markedsdeltakerne bør ut fra sine respektive roller i forsyningskjeden ha ansvar for at delsystemer og sik-

kerhetskomponenter oppfyller kravene i denne forordning, slik at det sikres et høyt vernenivå for offentlige interesser 

som menneskers helse og sikkerhet og vern av eiendom, og slik at det garanteres rettferdig konkurranse på unions-

markedet. 

29) Alle markedsdeltakere som deltar i forsynings- og distribusjonskjeden, bør treffe hensiktsmessige tiltak for å sikre at de 

bare gjør tilgjengelig på markedet delsystemer eller sikkerhetskomponenter som er i samsvar med denne forordning. Det 

er nødvendig å fastsette en klar, forholdsmessig fordeling av forpliktelsene som svarer til hver enkelt markedsdeltakers 

rolle i forsynings- og distribusjonskjeden. 

30) Produsenten av delsystemer eller sikkerhetskomponenter er med sin detaljerte kunnskap om konstruksjons- og 

produksjonsprosessen den som best kan gjennomføre framgangsmåten for samsvarsvurdering. Samsvarsvurderingen bør 

derfor fortsatt utføres av produsenten av delsystemet eller sikkerhetskomponenten alene. 

31) For å lette kommunikasjonen mellom markedsdeltakere og nasjonale markedstilsynsmyndigheter bør medlemsstatene 

oppmuntre markedsdeltakerne til å opplyse om nettadresse i tillegg til postadresse. 

32) Det er nødvendig å sikre at delsystemer og sikkerhetskomponenter fra tredjestater som innføres på unionsmarkedet, 

oppfyller kravene i denne forordning, og særlig at produsentene har gjennomført egnede framgangsmåter for samsvarsvur-

dering av slike delsystemer og sikkerhetskomponenter. Det bør derfor fastsettes bestemmelser om at importørene skal sikre 

at delsystemene eller sikkerhetskomponentene de bringer i omsetning, oppfyller kravene i denne forordning, og at de ikke 

skal bringe i omsetning delsystemer og sikkerhetskomponenter som ikke oppfyller disse kravene, eller som utgjør en risiko. 

Det bør også fastsettes at importørene skal forsikre seg om at framgangsmåter for samsvarsvurdering er blitt gjennomført, 

og at merking på delsystemer og sikkerhetskomponenter og den dokumentasjonen som er utarbeidet av produsentene, er 

tilgjengelig for vedkommende nasjonale myndigheter for kontroll. 

33) Distributøren gjør delsystemer eller sikkerhetskomponenter tilgjengelig på markedet etter at de er brakt i omsetning av 

produsenten eller importøren, og bør utvise behørig aktsomhet for å sikre at dennes håndtering av delsystemene eller 

sikkerhetskomponentene ikke har en negativ innvirkning på deres samsvar med kravene. 

34) Når en importør bringer et delsystem eller en sikkerhetskomponent i omsetning, bør vedkommende på delsystemet eller 

sikkerhetskomponenten angi sitt navn, firma eller registrerte varemerke og sin kontaktadresse, samt et nettsted dersom 

det finnes. Det bør kunne gis unntak for tilfeller der delsystemets eller sikkerhetskomponentens størrelse eller art ikke 

tillater dette. Dette omfatter tilfeller der importøren vil måtte åpne emballasjen for å sette sitt navn og sin adresse på 

delsystemet eller sikkerhetskomponenten. 

35) Alle markedsdeltakere som bringer et delsystem eller en sikkerhetskomponent i omsetning under eget navn eller 

varemerke eller endrer et delsystem eller en sikkerhetskomponent på en slik måte at oppfyllelsen av kravene i denne 

forordning kan bli påvirket, bør anses som produsent og påta seg produsentens forpliktelser. 

36) Distributørene og importørene befinner seg nær markedet og bør derfor trekkes inn i de markedstilsynsoppgavene som 

vedkommende nasjonale myndigheter utfører, og de bør være rede til å delta aktivt ved å gi vedkommende myndigheter 

alle nødvendige opplysninger om de aktuelle delsystemene eller sikkerhetskomponentene. 

37) Sikring av et delsystems eller en sikkerhetskomponents sporbarhet gjennom hele forsyningskjeden bidrar til å gjøre 

markedstilsynet enklere og mer effektivt. Et effektivt system for sporbarhet gjør det lettere for markedstilsynsmyndighetene 

å spore markedsdeltakere som har gjort delsystemer eller sikkerhetskomponenter som ikke oppfyller kravene, tilgjengelig 

på markedet. I forbindelse med oppbevaring av de opplysningene som kreves i henhold til denne forordning for 

identifisering av andre markedsdeltakere, bør markedsdeltakerne ikke være forpliktet til å oppdatere slike opplysninger når 

det gjelder andre markedsdeltakere som har levert et delsystem eller en sikkerhetskomponent til dem, eller som de har 

levert et delsystem eller en sikkerhetskomponent til.  
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38) I denne forordning bør bare de grunnleggende kravene fastsettes. For å gjøre det lettere å vurdere samsvar med nevnte 

krav må det fastsettes bestemmelser om samsvarsformodning for taubaneanlegg, delsystemer og sikkerhetskomponenter 

som er i samsvar med harmoniserte standarder vedtatt i samsvar med forordning (EU) nr. 1025/2012, for å angi nærmere 

tekniske spesifikasjoner for disse kravene, særlig med hensyn til utforming, oppføring og drift av taubaneanlegg. 

39) Forordning (EU) nr. 1025/2012 fastsetter en framgangsmåte for innvendinger mot harmoniserte standarder som ikke 

fullt ut oppfyller kravene i denne forordning. 

40) For å gjøre det mulig for markedsdeltakerne å godtgjøre og vedkommende myndigheter å sikre at delsystemer og 

sikkerhetskomponenter som gjøres tilgjengelig på markedet, oppfyller de grunnleggende kravene, er det nødvendig å 

fastsette framgangsmåter for samsvarsvurdering. I beslutning nr. 768/2008/EF fastsettes moduler for mer eller mindre 

strenge framgangsmåter for samsvarsvurdering alt etter risikonivå og det sikkerhetsnivået som kreves. For å sikre 

samordning mellom ulike sektorer og unngå tilfeldige varianter bør framgangsmåtene for samsvarsvurdering velges 

blant disse modulene. 

41) Produsentene av delsystemer og sikkerhetskomponenter bør utarbeide en EU-samsvarserklæring for å gi de 

opplysningene som kreves i henhold til denne forordning, om et delsystems eller en sikkerhetskomponents samsvar med 

kravene i denne forordning og i andre relevante deler av Unionens harmoniseringsregelverk. EU-samsvarserklæringen 

bør følge med delsystemet eller sikkerhetskomponenten. 

42) For å sikre effektiv tilgang til opplysninger for markedstilsynsformål bør de opplysningene som er nødvendige for å 

identifisere alle unionsrettsakter som får anvendelse på et delsystem eller en sikkerhetskomponent, være tilgjengelige i 

en enkelt EU-samsvarserklæring. For å redusere den administrative byrden for markedsdeltakerne kan en slik enkelt 

EU-samsvarserklæring bestå av dokumentasjon sammensatt av de relevante enkeltstående samsvarserklæringene. 

43) CE-merkingen, som viser at et delsystem eller en sikkerhetskomponent oppfyller kravene, er det synlige resultatet av en 

hel prosess som omfatter samsvarsvurdering i vid forstand. De allmenne prinsippene for CE-merking og dens forhold til 

annen merking er fastsatt i forordning (EF) nr. 765/2008. Reglene for påføring av CE-merkingen bør fastsettes i denne 

forordning. 

44) En kontroll av at delsystemene og sikkerhetskomponentene overholder de grunnleggende kravene fastsatt i denne 

forordning, er nødvendig for et effektivt vern av passasjerer, driftspersonell og tredjepart. 

45) Framgangsmåtene for samsvarsvurdering fastsatt i denne forordning krever medvirkning fra samsvarsvurderingsorganer 

som medlemsstatene melder til Kommisjonen. 

46) Erfaringen har vist at kriteriene fastsatt i direktiv 2000/9/EF, som samsvarsvurderingsorganene må oppfylle for å bli 

meldt til Kommisjonen, ikke er tilstrekkelige til å sikre et ensartet høyt ytelsesnivå hos meldte organer i hele Unionen. 

Det er imidlertid avgjørende at alle meldte organer utfører sine funksjoner på samme nivå og under rettferdige 

konkurranseforhold. Dette innebærer at det må fastsettes obligatoriske krav til de samsvarsvurderingsorganene som 

ønsker å bli meldt, for å kunne utføre samsvarsvurderingstjenester. 

47) For å sikre et ensartet kvalitetsnivå ved samsvarsvurderingen er det også nødvendig å fastsette kravene til samsvarsvur-

deringsorganer og andre organer som deltar i vurderingen av, meldingen om og tilsynet med meldte organer. 

48) Dersom et samsvarsvurderingsorgan dokumenterer at det oppfyller kriteriene i harmoniserte standarder, bør det 

formodes å oppfylle de tilsvarende kravene fastsatt i denne forordning. 

49) Ordningen som fastsettes i denne forordning, bør suppleres med akkrediteringsordningen fastsatt i forordning (EF) 

nr. 765/2008. Ettersom akkreditering er av avgjørende betydning for å kunne kontrollere kompetansen hos samsvarsvur-

deringsorganene, bør akkrediteringen også brukes i forbindelse med meldinger.  
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50) Åpen akkreditering i henhold til forordning (EF) nr. 765/2008, som sikrer den nødvendige tilliten til samsvars-

sertifikater, bør av de nasjonale offentlige myndigheter i hele Unionen betraktes som den foretrukne måten å vise 

teknisk kompetanse hos samsvarsvurderingsorganene på. Nasjonale myndigheter kan imidlertid anse at de selv har 

egnede ressurser til å gjennomføre denne vurderingen. For å sikre et rimelig nivå av troverdighet for vurderinger som er 

foretatt av andre nasjonale myndigheter, bør de i slike tilfeller framlegge nødvendig dokumentasjon for Kommisjonen 

og de andre medlemsstatene på at de samsvarsvurderingsorganene som er vurdert, oppfyller de relevante regelverks-

kravene. 

51) Samsvarsvurderingsorganer overdrar ofte deler av sin virksomhet knyttet til samsvarsvurdering til en underleverandør 

eller til et datterselskap. For å sikre det vernenivået som kreves for delsystemene og sikkerhetskomponentene som skal 

bringes i omsetning på unionsmarkedet, er det avgjørende at underleverandører og datterselskaper oppfyller de samme 

kravene som meldte organer når de foretar samsvarsvurderinger. Det er derfor viktig at vurderingen av kompetansen og 

ytelsen hos organer som skal meldes, og tilsynet med organer som allerede er meldt, også omfatter oppgaver som 

utføres av underleverandører og datterselskaper. 

52) Det er nødvendig å øke effektiviteten og åpenheten ved framgangsmåten for melding og særlig å tilpasse den til nye 

teknologier for å legge til rette for elektronisk melding. 

53) Ettersom meldte organer kan tilby sine tjenester i hele Unionen, bør de andre medlemsstatene og Kommisjonen ha 

anledning til å reise innvendinger mot et meldt organ. Det er derfor viktig å fastsette et tidsrom for å avklare eventuell 

tvil eller usikkerhet om samsvarsvurderingsorganenes kompetanse før de påbegynner sin virksomhet som meldte 

organer. 

54) Av konkurransehensyn er det avgjørende at meldte organer anvender framgangsmåtene for samsvarsvurdering uten å 

skape unødige byrder for markedsdeltakerne. Av samme grunn, og for å sikre likebehandling av markedsdeltakerne, er 

det viktig å sikre enhetlig teknisk anvendelse av framgangsmåtene for samsvarsvurdering. Dette kan best oppnås 

gjennom hensiktsmessig samordning og samarbeid mellom meldte organer. 

55) Berørte parter bør ha rett til å klage på resultatet av en samsvarsvurdering som et meldt organ har foretatt. Derfor er det 

viktig å sikre at det er adgang til å klage på beslutninger som treffes av meldte organer. 

56) Av hensyn til rettssikkerheten må det klargjøres at reglene for tilsyn med unionsmarkedet og kontroll av produkter som 

innføres på unionsmarkedet som fastsatt i forordning (EF) nr. 765/2008, får anvendelse på delsystemer og 

sikkerhetskomponenter som omfattes av denne forordning. Denne forordning bør ikke hindre medlemsstatene i å velge 

hvilke vedkommende myndigheter som skal utføre disse oppgavene. 

57) I direktiv 2000/9/EF er det allerede fastsatt en framgangsmåte ved beslutninger om beskyttelsestiltak, som er nødvendig 

for at det skal være mulig å bestride at et delsystem eller en sikkerhetskomponent er i samsvar med kravene. For å øke 

åpenheten og redusere saksbehandlingstiden må den eksisterende framgangsmåten ved beslutninger om beskyttelses-

tiltak forbedres for å gjøre den mer effektiv og utnytte den sakkunnskapen som finnes i medlemsstatene. 

58) Den eksisterende ordningen bør utfylles med en prosedyre som gjør det mulig for de berørte parter å bli underrettet om 

tiltak som skal iverksettes med hensyn til delsystemer og sikkerhetskomponenter som utgjør en risiko for menneskers 

helse eller sikkerhet eller for eiendom. Ordningen bør også gjøre det mulig for markedstilsynsmyndighetene, i 

samarbeid med de berørte markedsdeltakerne, å gripe inn på et tidligere stadium med hensyn til slike delsystemer og 

sikkerhetskomponenter. 

59) Dersom medlemsstatene og Kommisjonen er enige om at et tiltak truffet av en medlemsstat er berettiget, bør det ikke 

kreves ytterligere tiltak fra Kommisjonen, med mindre manglende samsvar kan tilskrives mangler ved en harmonisert 

standard.  
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60) For å sikre ensartede vilkår for gjennomføringen av denne forordning bør Kommisjonen gis gjennomføringsmyndighet. 

Denne myndigheten bør utøves i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 182/2011(1). 

61) Rådgivningsprosedyren bør benyttes ved vedtakelse av gjennomføringsrettsakter som pålegger meldermedlemsstaten å 

treffe nødvendige korrigerende tiltak med hensyn til meldte organer som ikke lenger oppfyller kravene som gjelder for 

meldingen. 

62) Undersøkelsesprosedyren bør også benyttes ved vedtakelse av gjennomføringsrettsakter om delsystemer og 

sikkerhetskomponenter som oppfyller kravene, men som utgjør en risiko for menneskers helse eller sikkerhet eller for 

eiendom. 

63) Kommisjonen bør vedta gjennomføringsrettsakter med umiddelbar virkning når det i behørig begrunnede tilfeller som 

gjelder delsystemer og sikkerhetskomponenter som oppfyller kravene, men som utgjør en risiko for menneskers helse 

eller sikkerhet, er tvingende nødvendig å handle raskt. 

64) I tråd med etablert praksis kan komiteen som nedsettes ved denne forordning, spille en viktig rolle i å undersøke 

spørsmål om anvendelsen av denne forordning som reises enten av lederen av komiteen eller av en medlemsstats 

representant i samsvar med komiteens forretningsorden. 

65) Når spørsmål som gjelder denne forordning, behandles, bortsett fra spørsmål om gjennomføring eller overtredelse av 

den, dvs. i en av Kommisjonens ekspertgrupper, bør Europaparlamentet i tråd med gjeldende praksis motta alle 

opplysninger og fullstendig dokumentasjon og eventuelt en invitasjon til å delta på møtene. 

66) Kommisjonen bør fastslå, gjennom gjennomføringsrettsakter og, på grunn av deres særskilte art, uten anvendelse av 

forordning (EU) nr. 182/2011, om tiltak truffet av medlemsstatene med hensyn til delsystemer eller sik-

kerhetskomponenter som ikke oppfyller kravene, er berettigede eller ikke. 

67) Det må fastsettes rimelige overgangsordninger som tillater at delsystemer og sikkerhetskomponenter som allerede er 

brakt i omsetning i samsvar med direktiv 2000/9/EF, gjøres tilgjengelig på markedet uten at ytterligere produktkrav må 

oppfylles. 

68) Det må fastsettes overgangsordninger som tillater at delsystemer og sikkerhetskomponenter som allerede er montert i 

samsvar med direktiv 2000/9/EF, kan tas i bruk. 

69) Medlemsstatene bør fastsette regler for sanksjoner ved overtredelse av bestemmelser i denne forordning og i nasjonal 

rett som er vedtatt i henhold til denne forordning, og sikre at disse reglene overholdes. De fastsatte sanksjonene bør 

være virkningsfulle, stå i forhold til overtredelsen og virke avskrekkende. Sanksjonene bør ta hensyn til overtredelsens 

alvorlighetsgrad og varighet, og eventuelt om den er begått forsettlig. I tillegg bør sanksjonene ta hensyn til hvorvidt den 

berørte markedsdeltakeren tidligere har begått en lignende overtredelse av denne forordning. 

70) Ettersom målet for denne forordning, som er å sikre at taubaneanlegg oppfyller krav som sikrer et høyt vernenivå for 

menneskers helse og sikkerhet og for eiendom, samtidig som det sikres et velfungerende indre marked for delsystemer 

og sikkerhetskomponenter, ikke i tilstrekkelig grad kan nås av medlemsstatene og derfor på grunn av målets 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 forholdsmessighetsprinsippet fastsatt i nevnte artikkel går denne 

forordning ikke lenger enn det som er nødvendig for å nå dette målet. 

71) Direktiv 2000/9/EF bør derfor oppheves.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 182/2011 av 16. februar 2011 om fastsettelse av allmenne regler og prinsipper for medlems-

statenes kontroll med Kommisjonens utøvelse av sin gjennomføringsmyndighet (EUT L 55 av 28.2.2011, s. 13). 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

KAPITTEL I 

ALMINNELIGE BESTEMMELSER 

Artikkel 1 

Formål 

Denne forordning fastsetter regler for tilgjengeliggjøring på markedet og fritt varebytte for delsystemer og sikkerhetskomponenter 

for taubaneanlegg. Den inneholder også regler for utforming, oppføring og ibruktaking av nye taubaneanlegg. 

Artikkel 2 

Virkeområde 

1.  Denne forordning får anvendelse på nye taubaneanlegg til persontransport, på endringer av taubaneanlegg som krever en ny 

tillatelse, og på delsystemer og sikkerhetskomponenter for taubaneanlegg. 

2.  Denne forordning får ikke anvendelse på følgende: 

a)  Heiser som omfattes av direktiv 2014/33/EU. 

b)  Taubaneanlegg som er kategorisert av medlemsstatene som historiske eller kulturelle anlegg eller som en del av 

kulturarven, som ble tatt i bruk før 1. januar 1986 og fortsatt er i drift, som ikke er blitt vesentlig endret når det gjelder 

utforming eller oppføring, herunder delsystemer og sikkerhetskomponenter som er særlig utformet for dem. 

c)  Anlegg for jordbruks- eller skogbruksformål. 

d)  Taubaneanlegg for betjening av turisthytter, som bare er beregnet på transport av varer og særlig utpekte personer. 

e)  Fast eller mobilt utstyr som utelukkende er utformet for fritids- og fornøyelsesformål, og ikke for persontransport. 

f)  Gruveanlegg eller andre faste industrianlegg som brukes til industrivirksomhet. 

g)  Anlegg der brukerne eller deres kjøretøyer er vannbårne. 

Artikkel 3 

Definisjoner 

I denne forordning menes med 

1) «taubaneanlegg» et komplett system på stedet, som består av infrastruktur og delsystemer som er utformet, oppført, 

montert og tatt i bruk for det formål å transportere personer, der framdriften skjer ved hjelp av tau langs driftstraseen, 

2) «delsystem» et system som er oppført i vedlegg I, eller en kombinasjon av slike, som er beregnet på innbygging i et 

taubaneanlegg, 

3) «infrastruktur» en stasjon eller et byggverk langs strekningen som er særlig utformet for hvert taubaneanlegg og oppført 

på stedet, som tar hensyn til utformingen og systemdataene som er nødvendige for oppføringen og driften av 

taubaneanlegget, herunder fundamentene,  
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4) «sikkerhetskomponent» enhver del av utstyr eller enhver innretning som er beregnet på innbygging i et delsystem eller et 

taubaneanlegg for det formål å ivareta en sikkerhetsfunksjon, som ved svikt medfører fare for passasjerers, driftspersonells 

eller tredjeparts sikkerhet eller helse, 

5) «driftstekniske krav» alle de tekniske bestemmelsene og tiltakene som har en innvirkning på utformingen og oppføringen 

og er nødvendige for at taubaneanlegget skal kunne drives sikkert, 

6) «vedlikeholdstekniske krav» alle de tekniske bestemmelsene og tiltakene som har en innvirkning på utformingen og 

oppføringen og er nødvendige for vedlikehold beregnet på å sikre at taubaneanlegget drives på en sikker måte, 

7) «svevebane» et taubaneanlegg der kjøretøyene henger i og trekkes av ett eller flere tau, 

8) «skitrekk» et taubaneanlegg der passasjerer med egnet utstyr trekkes langs et preparert spor, 

9) «kabelbane» et taubaneanlegg der kjøretøyene trekkes av ett eller flere tau langs et spor som kan ligge på bakken eller 

støttes av faste strukturer, 

10) «gjøre tilgjengelig på markedet» enhver levering av et delsystem eller en sikkerhetskomponent for distribusjon eller bruk 

på unionsmarkedet i forbindelse med kommersiell virksomhet, mot betaling eller vederlagsfritt, 

11) «bringe i omsetning» første gang et delsystem eller en sikkerhetskomponent gjøres tilgjengelig på unionsmarkedet, 

12) «ibruktaking» første gang et taubaneanlegg tas i bruk med persontransport som formål, 

13) «produsent» en fysisk eller juridisk person som produserer et delsystem eller en sikkerhetskomponent eller får et slikt 

delsystem eller en slik sikkerhetskomponent utformet eller produsert, og markedsfører nevnte delsystem eller 

sikkerhetskomponent under eget navn eller varemerke eller bygger disse inn i et taubaneanlegg, 

14) «representant» enhver fysisk eller juridisk person etablert i Unionen som har fått skriftlig fullmakt fra en produsent til å 

handle på dennes vegne i forbindelse med nærmere angitte oppgaver, 

15) «importør» enhver fysisk eller juridisk person etablert i Unionen som bringer et delsystem eller en sikkerhetskomponent 

fra en tredjestat i omsetning i Unionen, 

16) «distributør» enhver fysisk eller juridisk person i forsyningskjeden, utenom produsenten eller importøren, som gjør et 

delsystem eller en sikkerhetskomponent tilgjengelig på markedet, 

17) «markedsdeltakere» produsenten, produsentens representant, importøren og distributøren av et delsystem eller en 

sikkerhetskomponent, 

18) «teknisk spesifikasjon» et dokument som fastsetter hvilke tekniske krav som skal oppfylles av et taubaneanlegg, en 

infrastruktur, et delsystem eller en sikkerhetskomponent, 

19) «harmonisert standard» en harmonisert standard som definert i artikkel 2 nr. 1 bokstav c) i forordning (EU) nr. 1025/2012, 

20) «akkreditering» en akkreditering som definert i artikkel 2 nr. 10 i forordning (EF) nr. 765/2008, 

21) «nasjonalt akkrediteringsorgan» et nasjonalt akkrediteringsorgan som definert i artikkel 2 nr. 11 i forordning (EF) 

nr. 765/2008, 

22) «samsvarsvurdering» en prosess som viser om de grunnleggende kravene i denne forordning med hensyn til et delsystem 

eller en sikkerhetskomponent er oppfylt, 

23) «samsvarsvurderingsorgan» et organ som utøver samsvarsvurderingsvirksomhet i tilknytning til et delsystem eller en 

sikkerhetskomponent, herunder kalibrering, prøving, sertifisering og inspeksjon,  
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24) «tilbakekalling» alle tiltak som tar sikte på å oppnå retur av et delsystem eller en sikkerhetskomponent som allerede er 

gjort tilgjengelig for personen som har ansvar for taubaneanlegget, 

25) «tilbaketrekking» alle tiltak rettet mot å hindre at et delsystem eller en sikkerhetskomponent i forsyningskjeden blir gjort 

tilgjengelig på markedet, 

26) «Unionens harmoniseringsregelverk» alt av Unionens regelverk som harmoniserer vilkårene for markedsføring av 

produkter, 

27) «CE-merking» merking der produsenten angir at delsystemet eller sikkerhetskomponenten er i samsvar med gjeldende 

krav fastsatt i Unionens harmoniseringsregelverk for slik merking. 

Artikkel 4 

Tilgjengeliggjøring på markedet av delsystemer og sikkerhetskomponenter 

Delsystemer og sikkerhetskomponenter skal bare gjøres tilgjengelig på markedet dersom de er i samsvar med denne forordning. 

Artikkel 5 

Ibruktaking av taubaneanlegg 

1.  Medlemsstatene skal i samsvar med artikkel 9 treffe alle egnede tiltak for å fastsette prosedyrer for å sikre at taubaneanlegg 

tas i bruk bare dersom de er i samsvar med denne forordning og ikke er til fare for menneskers helse eller sikkerhet eller for 

eiendom, når de blir forsvarlig montert, vedlikeholdt og brukt til det formålet de er bestemt for. 

2.  Medlemsstatene skal i samsvar med artikkel 9 treffe alle egnede tiltak for å fastsette framgangsmåter for å sikre at 

delsystemer og sikkerhetssystemer bygges inn i taubaneanlegg bare dersom de muliggjør oppføring av taubaneanlegg som er i 

samsvar med denne forordning og ikke er til fare for menneskers helse eller sikkerhet eller for eiendom, når de blir forsvarlig 

montert, vedlikeholdt og brukt til det formålet de er bestemt for. 

3.  Taubaneanlegg som er i samsvar med harmoniserte standarder eller deler av slike som det er offentliggjort henvisninger til i 

Den europeiske unions tidende, skal formodes å være i samsvar med de grunnleggende kravene i vedlegg II som omfattes av 

disse standardene eller disse delene av dem. 

4.  Denne forordning berører ikke medlemsstatenes rett til å fastsette de kravene de måtte anse som nødvendige for å sikre at 

personer, og særlig arbeidstakere, er vernet når de bruker de aktuelle taubaneanleggene, forutsatt at dette ikke medfører at 

taubaneanleggene endres på en måte som ikke omfattes av denne forordning. 

Artikkel 6 

Grunnleggende krav 

Taubaneanlegg og deres infrastruktur, delsystemer og sikkerhetskomponenter skal oppfylle de grunnleggende kravene fastsatt i 

vedlegg II som får anvendelse på dem. 

Artikkel 7 

Fritt varebytte for delsystemer og sikkerhetskomponenter 

Medlemsstatene skal ikke forby, begrense eller hindre at delsystemer og sikkerhetskomponenter som er i samsvar med denne 

forordning, gjøres tilgjengelig på markedet.  
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Artikkel 8 

Sikkerhetsanalyse og sikkerhetsrapport for planlagte taubaneanlegg 

1.  Personen som er ansvarlig for taubaneanlegget, som utpekt av en medlemsstat i samsvar med nasjonal rett, skal utføre en 

sikkerhetsanalyse av det planlagte taubaneanlegget eller få utført en slik sikkerhetsanalyse. 

2.  Sikkerhetsanalysen som kreves for hvert taubaneanlegg, skal 

a)  ta hensyn til alle planlagte driftsformer, 

b)  være utarbeidet etter en anerkjent eller fastsatt metode, 

c)  ta hensyn til det nåværende utviklingstrinn i teknikken og kompleksiteten ved det aktuelle taubaneanlegget, 

d)  sikre at utformingen og oppføringen av taubaneanlegget tar hensyn til de lokale omgivelsene og de verst tenkelige 

situasjonene for å sikre tilfredsstillende sikkerhetsforhold, 

e)  omfatte alle sikkerhetsaspekter ved taubaneanlegget og eksterne faktorer i forbindelse med utforming, oppføring og 

ibruktaking, 

f)  gjøre det mulig ut fra tidligere erfaringer å identifisere risikoer som kan oppstå under driften av taubaneanlegget. 

3.  Sikkerhetsanalysen skal også omfatte sikkerhetsinnretninger og deres innvirkning på taubaneanlegget og tilhørende 

delsystemer som de setter i gang, slik at sikkerhetsinnretningene 

a)  er i stand til å reagere på en første driftsstans eller svikt som oppdages, slik at de enten forblir i en tilstand som garanterer 

sikkerhet, i en lavere driftstilstand eller i en funksjonssikker tilstand (sikkerhetsstopp), 

b)  er overflødige og er under overvåking, eller 

c)  er slike at sannsynligheten for svikt kan evalueres og at deres virkninger har en standard tilsvarende den som oppnås ved 

sikkerhetsinnretninger som oppfyller kriteriene fastsatt i bokstav a) og b). 

4.  Sikkerhetsanalysen skal brukes til å utarbeide oversikten over risikoer og farlige situasjoner, til å anbefale tiltak som 

planlegges for å håndtere slike risikoer og til å fastsette listen over delsystemer og sikkerhetskomponenter som skal bygges inn i 

taubaneanlegget. 

5.  Resultatet av sikkerhetsanalysen skal inngå i en sikkerhetsrapport. 

Artikkel 9 

Godkjenning av taubaneanlegg 

1.  Hver medlemsstat skal fastsette prosedyrer for å gi tillatelse til oppføring og ibruktaking av taubaneanlegg som ligger på 

dens territorium. 

2.  Personen som er ansvarlig for taubaneanlegget, og er utpekt av en medlemsstat i samsvar med nasjonal rett, skal framlegge 

sikkerhetsrapporten nevnt i artikkel 8, EU-samsvarserklæringen og andre dokumenter knyttet til delsystemers og sik-

kerhetskomponenters samsvar, samt dokumentasjonen om egenskapene til taubaneanlegget til myndigheten eller organet som er 

ansvarlig for å godkjenne taubaneanlegget. Dokumentasjonen om taubaneanlegget skal også omfatte de nødvendige vilkårene, 

herunder begrensninger på driften, og fullstendige opplysninger om service, tilsyn, justering og vedlikehold av taubaneanlegget. Et 

eksemplar av disse dokumentene skal oppbevares ved taubaneanlegget. 

3.  Dersom viktige egenskaper, delsystemer eller sikkerhetskomponenter i eksisterende taubaneanlegg endres, og dette medfører at 

den berørte medlemsstaten krever ny tillatelse til ibruktaking, skal slike endringer og deres konsekvenser for taubaneanlegget som 

helhet tilfredsstille de grunnleggende kravene fastsatt i vedlegg II.  
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4.  Medlemsstatene skal ikke, av grunner knyttet til aspekter som omfattes av denne forordning, bruke prosedyrene nevnt i 

nr. 1 til å forby, begrense eller hindre oppføring og ibruktaking av taubaneanlegg som er i samsvar med denne forordning, og 

ikke utgjør en risiko for menneskers helse eller sikkerhet eller for eiendom når de blir forsvarlig montert i samsvar med det 

formålet de er bestemt for. 

5.  Medlemsstatene skal ikke bruke prosedyrene nevnt i nr. 1 til å forby, begrense eller hindre fritt varebytte av delsystemer og 

sikkerhetskomponenter som er i samsvar med denne forordning. 

Artikkel 10 

Drift av taubaneanlegg 

1.  Medlemsstatene skal påse at et taubaneanlegg fortsetter å være i drift bare dersom det oppfyller vilkårene fastsatt i 

sikkerhetsrapporten. 

2.  Dersom en medlemsstat fastslår at et godkjent taubaneanlegg som brukes i samsvar med sitt formål, kan utgjøre en fare for 

menneskers helse eller sikkerhet eller for eiendom, skal medlemsstaten treffe alle nødvendige tiltak for å begrense vilkårene for 

drift av taubaneanlegget eller forby driften av det. 

KAPITTEL II 

MARKEDSDELTAKERNES FORPLIKTELSER 

Artikkel 11 

Produsentenes forpliktelser 

1.  Når produsentene bringer sine delsystemer eller sikkerhetskomponenter i omsetning eller innbygger dem i taubaneanlegg, 

skal de sikre at de er utformet og produsert i samsvar med de grunnleggende kravene fastsatt i vedlegg II. 

2.  Produsentene av delsystemer eller sikkerhetskomponenter skal utarbeide den tekniske dokumentasjonen fastsatt i vedlegg 

VIII (heretter kalt «teknisk dokumentasjon») og gjennomføre framgangsmåten for samsvarsvurdering nevnt i artikkel 18 eller 

sørge for at den gjennomføres. 

Når det ved framgangsmåten nevnt i første ledd er påvist at et delsystem eller en sikkerhetskomponent er i samsvar med 

gjeldende krav, skal produsentene utarbeide en EU-samsvarserklæring og påføre CE-merkingen. 

3.  Produsentene skal oppbevare den tekniske dokumentasjonen og EU-samsvarserklæringen i 30 år etter at delsystemet eller 

sikkerhetskomponenten er brakt i omsetning. 

4.  Produsentene skal påse at det ved serieproduksjon finnes prosedyrer for å sikre fortsatt samsvar med denne forordning. Det 

skal tas behørig hensyn til endringer i delsystemenes eller sikkerhetskomponentenes konstruksjon eller egenskaper og endringer 

i de harmoniserte standardene eller andre tekniske spesifikasjoner som det vises til i samsvarserklæringen for delsystemet eller 

sikkerhetskomponenten. 

Når det anses som hensiktsmessig ut fra risikoen forbundet med et delsystem eller en sikkerhetskomponent, skal produsentene, 

for å verne passasjerers, driftspersonells og tredjeparts sikkerhet, ta stikkprøver av delsystemer eller sikkerhetskomponenter 

som er gjort tilgjengelig på markedet, undersøke og om nødvendig føre et register over klager på delsystemer eller 

sikkerhetskomponenter som ikke oppfyller kravene, og tilbakekallinger av slike delsystemer og sikkerhetskomponenter, samt 

holde distributørene underrettet om all slik overvåking. 

5.  Produsentene skal påse at delsystemer eller sikkerhetskomponenter som de bringer i omsetning, er påført et type-, parti- 

eller serienummer eller et annet element som gjør det mulig å identifisere dem.  
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Dersom dette ikke er mulig på grunn av delsystemets eller sikkerhetskomponentens størrelse eller art, skal produsentene sikre at 

de påkrevde opplysningene står på emballasjen eller i et dokument som følger med delsystemet eller sikkerhetskomponenten. 

6.  Produsentene skal angi navn, firma eller registrert varemerke og kontaktadresse på delsystemet eller sikkerhetskomponenten 

eller, dersom dette ikke er mulig, på emballasjen eller i et dokument som følger med delsystemet eller sikkerhetskomponenten. 

Adressen skal angi ett enkelt sted der produsenten kan kontaktes. Kontaktopplysningene skal skrives på et språk som brukere og 

markedstilsynsmyndighetene lett kan forstå. Dersom produsenten angir en nettadresse, skal vedkommende sørge for at 

opplysningene på nettstedet er tilgjengelige og holdes oppdaterte. 

7.  Produsentene skal påse at delsystemet eller sikkerhetskomponenten ledsages av et eksemplar av EU-samsvarserklæringen 

og av bruksanvisninger og sikkerhetsopplysninger på et språk fastsatt av den berørte medlemsstaten som brukerne lett kan 

forstå. Bruksanvisningene og sikkerhetsinformasjonen skal være tydelig, forståelig og leselig. 

Dersom det leveres et stort antall delsystemer eller sikkerhetskomponenter til en og samme markedsdeltaker eller bruker, kan 

imidlertid det aktuelle partiet eller den aktuelle forsendelsen ledsages av ett eksemplar av EU-samsvarserklæringen. 

8.  Produsenter som anser eller har grunn til å tro at et delsystem eller en sikkerhetskomponent som de har brakt i omsetning, 

ikke er i samsvar med denne forordning, skal umiddelbart treffe de korrigerende tiltakene som er nødvendige for å bringe 

delsystemet eller sikkerhetskomponenten i samsvar med kravene, eller eventuelt for å trekke det/den tilbake eller tilbakekalle 

det/den. Dersom delsystemet eller sikkerhetskomponenten utgjør en risiko, skal produsentene dessuten umiddelbart underrette 

vedkommende nasjonale myndigheter i de medlemsstatene der de har gjort delsystemet eller sikkerhetskomponenten 

tilgjengelig på markedet, om dette, og gi nærmere opplysninger om særlig det manglende samsvaret og eventuelle korrigerende 

tiltak som er truffet. 

9.  Produsentene skal på begrunnet anmodning fra vedkommende nasjonale myndighet gi denne all informasjon og 

dokumentasjon som er nødvendig for å vise at delsystemet eller sikkerhetskomponenten er i samsvar med denne forordning, på 

et språk som myndigheten lett kan forstå. Denne informasjonen og dokumentasjonen kan gis på papir eller i elektronisk form. 

De skal på anmodning fra nevnte myndighet samarbeide med denne om eventuelle tiltak som treffes for å fjerne risikoene 

forbundet med delsystemer eller sikkerhetskomponenter som de har brakt i omsetning. 

Artikkel 12 

Representanter 

1.  En produsent kan ved en skriftlig fullmakt utpeke en representant. 

Forpliktelsene fastsatt i artikkel 11 nr. 1 og forpliktelsen til å utarbeide teknisk dokumentasjon skal ikke utgjøre en del av 

representantens fullmakt. 

2.  En representant skal utføre de oppgavene som er angitt i fullmakten fra produsenten. Fullmakten skal gi representanten 

mulighet til å utføre minst følgende oppgaver: 

a)  Oppbevare EU-samsvarserklæringen og den tekniske dokumentasjonen og kunne stille den til rådighet for nasjonale 

markedstilsynsmyndigheter i 30 år etter at delsystemet eller sikkerhetskomponenten er brakt i omsetning. 

b)  Etter begrunnet anmodning fra vedkommende nasjonale myndighet gi denne all informasjon og dokumentasjon som er 

nødvendig for å vise at delsystemet eller sikkerhetskomponenten er i samsvar med regelverket. 

c)  På anmodning fra vedkommende nasjonale myndigheter samarbeide med dem om alle tiltak som treffes for å fjerne 

risikoene forbundet med delsystemer eller sikkerhetskomponenter som omfattes av representantens fullmakt. 

Artikkel 13 

Importørenes forpliktelser 

1.  Importørene skal bringe i omsetning bare delsystemer eller sikkerhetskomponenter som oppfyller kravene.  
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2.  Før importørene bringer et delsystem eller en sikkerhetskomponent i omsetning, skal de påse at produsenten har 

gjennomført den relevante framgangsmåten for samsvarsvurdering nevnt i artikkel 18. De skal påse at produsenten har 

utarbeidet den tekniske dokumentasjonen, at delsystemet eller sikkerhetskomponenten er påført CE-merkingen og ledsages av 

et eksemplar av EU-samsvarserklæringen, av bruksanvisninger og sikkerhetsopplysninger, og eventuelt av andre nødvendige 

dokumenter, og at produsenten har oppfylt kravene fastsatt i artikkel 11 nr. 5 og 6. 

Dersom en importør anser eller har grunn til å tro at et delsystem eller en sikkerhetskomponent ikke er i samsvar med de 

gjeldende grunnleggende kravene fastsatt i vedlegg II, skal vedkommende ikke bringe delsystemet eller sikkerhetskomponenten 

i omsetning før det/den er brakt i samsvar med kravene. Dersom delsystemet eller sikkerhetskomponenten utgjør en risiko, skal 

importøren dessuten underrette produsenten og markedstilsynsmyndighetene om dette. 

3.  Importørene skal angi navn, firma eller registrert varemerke og kontaktadresse på delsystemet eller sikkerhetskomponenten 

eller, dersom dette ikke er mulig, på emballasjen eller i et dokument som følger med delsystemet eller sikkerhetskomponenten. 

Kontaktopplysningene skal skrives på et språk som brukere og markedstilsynsmyndigheter lett kan forstå. 

Dersom importøren angir en nettadresse, skal vedkommende sørge for at opplysningene på nettstedet er tilgjengelige og holdes 

oppdaterte. 

4.  Importørene skal påse at delsystemet eller sikkerhetskomponenten ledsages av bruksanvisninger og sikkerhetsopplysninger 

på et språk fastsatt av den berørte medlemsstaten som brukerne lett kan forstå. 

5.  Importørene skal så lenge de har ansvar for et delsystem eller en sikkerhetskomponent, sikre at lagrings- eller 

transportvilkårene ikke setter dets/dens samsvar med de grunnleggende kravene fastsatt i vedlegg II i fare. 

6.  Når det anses som hensiktsmessig ut fra risikoen forbundet med et delsystem eller en sikkerhetskomponent, skal importørene, 

for å verne passasjerers, driftspersonells og tredjeparts sikkerhet, ta stikkprøver av delsystemer eller sikkerhetskomponenter som er 

gjort tilgjengelig på markedet, undersøke og om nødvendig føre et register over klager på delsystemer eller sikkerhetskomponenter 

som ikke oppfyller kravene, og tilbakekallinger av slike delsystemer og sikkerhetskomponenter, samt holde distributørene 

underrettet om all slik overvåking. 

7.  Importører som anser eller har grunn til å tro at et delsystem eller en sikkerhetskomponent som de har brakt i omsetning, 

ikke er i samsvar med denne forordning, skal umiddelbart treffe de korrigerende tiltakene som er nødvendige for å bringe 

delsystemet eller sikkerhetskomponenten i samsvar med kravene, eller eventuelt for å trekke det/den tilbake eller tilbakekalle 

det/den. Dersom delsystemet eller sikkerhetskomponenten utgjør en risiko, skal importørene dessuten umiddelbart underrette 

vedkommende nasjonale myndigheter i de medlemsstatene der de har gjort delsystemet eller sikkerhetskomponenten 

tilgjengelig på markedet, om dette, og gi nærmere opplysninger om særlig det manglende samsvaret og eventuelle korrigerende 

tiltak som er truffet. 

8.  Importørene skal i 30 år etter at delsystemet eller sikkerhetskomponenten er brakt i omsetning, oppbevare et eksemplar av 

EU-samsvarserklæringen og kunne stille den til rådighet for markedstilsynsmyndighetene, og skal påse at den tekniske 

dokumentasjonen på anmodning kan gjøres tilgjengelig for disse myndighetene. 

9.  Importørene skal på begrunnet anmodning fra vedkommende nasjonale myndighet gi denne all informasjon og 

dokumentasjon som er nødvendig for å vise at et delsystem eller en sikkerhetskomponent er i samsvar med kravene, på et språk 

som myndigheten lett kan forstå. Denne informasjonen og dokumentasjonen kan gis på papir eller i elektronisk form. De skal 

på anmodning fra nevnte myndighet samarbeide med denne om eventuelle tiltak som treffes for å fjerne risikoene forbundet 

med delsystemer eller sikkerhetskomponenter som de har brakt i omsetning. 

Artikkel 14 

Distributørenes forpliktelser 

1.  Når distributørene gjør et delsystem eller en sikkerhetskomponent tilgjengelig på markedet, skal de utvise behørig 

aktsomhet med hensyn til kravene i denne forordning.  
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2.  Før distributørene gjør et delsystem eller en sikkerhetskomponent tilgjengelig på markedet, skal de verifisere at delsystemet 

eller sikkerhetskomponenten er påført CE-merkingen og ledsages av et eksemplar av EU-samsvarserklæringen, bruksanvisninger 

og sikkerhetsopplysninger, og eventuelt av andre nødvendige dokumenter, på et språk som brukerne lett kan forstå, som fastsatt av 

den berørte medlemsstaten, og at produsenten og importøren har oppfylt kravene fastsatt i henholdsvis artikkel 11 nr. 5 og 6 og 

artikkel 13 nr. 3. 

Dersom en distributør anser eller har grunn til å tro at et delsystem eller en sikkerhetskomponent ikke er i samsvar med de 

gjeldende grunnleggende kravene fastsatt i vedlegg II, skal vedkommende ikke gjøre delsystemet eller sikkerhetskomponenten 

tilgjengelig på markedet før det/den er brakt i samsvar med kravene. Dersom delsystemet eller sikkerhetskomponenten utgjør en 

risiko, skal distributøren dessuten underrette produsenten eller importøren samt markedstilsynsmyndighetene om dette. 

3.  Distributørene skal så lenge de har ansvar for et delsystem eller en sikkerhetskomponent, sikre at lagrings- eller 

transportvilkårene ikke setter dets/dens samsvar med de grunnleggende kravene fastsatt i vedlegg II i fare. 

4.  Distributører som anser eller har grunn til å tro at et delsystem eller en sikkerhetskomponent som de har gjort tilgjengelig på 

markedet, ikke er i samsvar med denne forordning, skal sørge for at de korrigerende tiltakene som er nødvendige for å bringe 

delsystemet eller sikkerhetskomponenten i samsvar med kravene, eller eventuelt for å trekke det/den tilbake eller tilbakekalle 

det/den, blir truffet. Dersom delsystemet eller sikkerhetskomponenten utgjør en risiko, skal distributørene dessuten umiddelbart 

underrette vedkommende nasjonale myndigheter i de medlemsstatene der de har gjort delsystemet eller sikkerhetskomponenten 

tilgjengelig på markedet, om dette, og gi nærmere opplysninger om særlig det manglende samsvaret og eventuelle korrigerende 

tiltak som er truffet. 

5.  Distributørene skal på begrunnet anmodning fra vedkommende nasjonale myndighet gi denne all informasjon og 

dokumentasjon som er nødvendig for å vise at et delsystem eller en sikkerhetskomponent er i samsvar med kravene. Denne 

informasjonen og dokumentasjonen kan gis på papir eller i elektronisk form. De skal på anmodning fra nevnte myndighet 

samarbeide med denne om eventuelle tiltak som treffes for å fjerne risikoene forbundet med delsystemer eller sikkerhetskompo-

nenter som de har gjort tilgjengelig på markedet. 

Artikkel 15 

Tilfeller der produsentenes forpliktelser får anvendelse på importører og distributører 

En importør eller distributør skal anses som produsent ved anvendelsen av denne forordning og være underlagt produsentens 

forpliktelser i henhold til artikkel 11 når vedkommende bringer et delsystem eller en sikkerhetskomponent i omsetning under 

sitt navn eller varemerke eller endrer et delsystem eller en sikkerhetskomponent som allerede er brakt i omsetning, på en slik 

måte at det kan påvirke oppfyllelsen av kravene i denne forordning. 

Artikkel 16 

Identifisering av markedsdeltakere 

Markedsdeltakerne skal på anmodning identifisere følgende for markedstilsynsmyndighetene: 

a)  Alle markedsdeltakere som har levert et delsystem eller en sikkerhetskomponent til dem. 

b)  Alle markedsdeltakere og alle personer som har ansvar for et taubaneanlegg, som de har levert et delsystem eller en 

sikkerhetskomponent til. 

Markedsdeltakerne skal kunne framlegge opplysningene nevnt i første ledd i 30 år etter at de har fått levert eller har levert 

delsystemet eller sikkerhetskomponenten.  
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KAPITTEL III 

DELSYSTEMERS OG SIKKERHETSKOMPONENTERS SAMSVAR 

Artikkel 17 

Samsvarsformodning for delsystemer og sikkerhetskomponenter 

Delsystemer eller sikkerhetskomponenter som er i samsvar med harmoniserte standarder eller deler av slike som det er 

offentliggjort henvisninger til i Den europeiske unions tidende, skal formodes å være i samsvar med de grunnleggende kravene 

i vedlegg II som omfattes av disse standardene eller disse delene av dem. 

Artikkel 18 

Framgangsmåter for samsvarsvurdering 

1.  Før et delsystem eller en sikkerhetskomponent bringes i omsetning, skal produsenten underkaste delsystemet eller 

sikkerhetskomponenten en samsvarsvurdering etter framgangsmåten i nr. 2. 

2.  Delsystemers og sikkerhetskomponenters samsvar skal vurderes ved hjelp av en av følgende framgangsmåter for 

samsvarsvurdering etter produsentens valg: 

a)  EU-typeprøving (modul B – produksjonstype), som fastsatt i vedlegg III, i kombinasjon med én av følgende fram-

gangsmåter: 

i)  Typesamsvar basert på kvalitetssikring av produksjonsprosessen (modul D), som fastsatt i vedlegg IV. 

ii)  Typesamsvar basert på verifisering av delsystemer eller sikkerhetskomponenter (modul F), som fastsatt i vedlegg V. 

b)  Samsvar basert på verifisering av enkelteksemplarer (modul G), som fastsatt i vedlegg VI. 

c)  Samsvar basert på full kvalitetssikring og konstruksjonskontroll (modul H 1), som fastsatt i vedlegg VII. 

3.  Dokumenter og korrespondanse i forbindelse med framgangsmåter for samsvarsvurdering skal utarbeides på et offisielt 

språk i medlemsstaten der det meldte organet som gjennomfører framgangsmåtene nevnt i nr. 2, er etablert, eller på et språk 

som er godkjent av dette organet. 

Artikkel 19 

EU-samsvarserklæring 

1.  EU-samsvarserklæringen for et delsystem eller en sikkerhetskomponent skal bekrefte at det er påvist at de grunnleggende 

kravene i vedlegg II er oppfylt. 

2.  EU-samsvarserklæringen skal utformes i henhold til malen i vedlegg IX, inneholde de elementene som er angitt i de 

relevante modulene i vedlegg III–VII, og oppdateres kontinuerlig. Den skal følge med delsystemet eller sikkerhetskomponenten 

og skal oversettes til det eller de språkene som kreves av den medlemsstaten der delsystemet eller sikkerhetskomponenten 

bringes i omsetning eller gjøres tilgjengelig på markedet. 

3.  Dersom et delsystem eller en sikkerhetskomponent omfattes av mer enn én unionsrettsakt som krever en EU-

samsvarserklæring, skal det utarbeides en enkelt EU-samsvarserklæring for alle disse unionsrettsaktene. Erklæringen skal angi 

hvilke unionsrettsakter den gjelder, herunder henvisninger til hvor de er kunngjort. 

4.  Ved å utarbeide EU-samsvarserklæringen påtar produsenten seg ansvaret for at delsystemet eller sikkerhetskomponenten er 

i samsvar med kravene i denne forordning.  
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Artikkel 20 

Allmenne prinsipper for CE-merking 

CE-merkingen er underlagt de allmenne prinsippene i artikkel 30 i forordning (EF) nr. 765/2008. 

Artikkel 21 

Regler og vilkår for påføring av CE-merking 

1.  CE-merkingen skal påføres delsystemet eller sikkerhetskomponenten eller merkeplaten og være synlig, lett leselig og ikke 

kunne slettes. Dersom dette ikke er mulig pga. delsystemets eller sikkerhetskomponentens art, skal den påføres emballasjen og 

de dokumentene som følger med delsystemet eller sikkerhetskomponenten. 

2.  CE-merkingen skal påføres før delsystemet eller sikkerhetskomponenten bringes i omsetning. 

3.  CE-merkingen skal etterfølges av identifikasjonsnummeret til det meldte organet som er involvert i produksjonskontrollen. 

Det meldte organets identifikasjonsnummer skal påføres av organet selv eller av produsenten eller dennes representant etter 

organets anvisning. 

4.  CE-merkingen og identifikasjonsnummeret nevnt i nr. 3 kan etterfølges av et annet merke som angir en særlig risiko eller 

bruk. 

5.  Medlemsstatene skal basere seg på eksisterende ordninger for å sikre at reglene for CE-merkingen brukes korrekt, og treffe 

egnede tiltak i tilfelle urettmessig bruk av merkingen. 

KAPITTEL IV 

MELDING AV SAMSVARSVURDERINGSORGANER 

Artikkel 22 

Melding 

Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen og de andre medlemsstatene om hvilke organer som har tillatelse til å utføre 

samsvarsvurdering som tredjepart i henhold til denne forordning. 

Artikkel 23 

Meldermyndigheter 

1.  Medlemsstatene skal utpeke en meldermyndighet som skal ha ansvar for å opprette og gjennomføre de nødvendige 

framgangsmåtene for vurdering og melding av samsvarsvurderingsorganer og tilsyn med meldte organer, herunder samsvar 

med artikkel 28. 

2.  Medlemsstatene kan beslutte at vurdering og tilsyn som omhandlet i nr. 1 skal utføres av et nasjonalt akkrediteringsorgan 

som definert i forordning (EF) nr. 765/2008, i samsvar med bestemmelsene i samme forordning. 

3.  Dersom meldermyndigheten delegerer eller på annen måte overlater vurderingen, meldingen eller tilsynet nevnt i nr. 1 i 

denne artikkel til et organ som ikke er offentlig, skal dette organet være et rettssubjekt og være tilsvarende underlagt kravene i 

artikkel 24. I tillegg skal det ha truffet tiltak til dekning av erstatningsansvar som kan oppstå som følge av dets virksomhet. 

4.  Meldermyndigheten skal påta seg det fulle ansvaret for de oppgavene som utføres av organet nevnt i nr. 3.  
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Artikkel 24 

Krav til meldermyndigheter 

1.  En meldermyndighet skal opprettes på en slik måte at det ikke oppstår interessekonflikter med samsvarsvur-

deringsorganene. 

2.  En meldermyndighet skal være organisert og drives på en slik måte at det sikres objektivitet og upartiskhet i dens 

virksomhet. 

3.  En meldermyndighet skal være organisert på en slik måte at alle beslutninger om melding av et samsvarsvurderingsorgan 

treffes av kvalifiserte personer som ikke er de samme som dem som har utført vurderingen. 

4.  En meldermyndighet skal ikke tilby eller utøve noen virksomhet som samsvarsvurderingsorganer utøver, eller yte 

rådgivningstjenester på kommersielt eller konkurransemessig grunnlag. 

5.  En meldermyndighet skal sikre at opplysningene den innhenter, behandles fortrolig. 

6.  En meldermyndighet skal ha tilstrekkelig med kvalifisert personell til rådighet til å kunne utføre sine oppgaver på en 

tilfredsstillende måte. 

Artikkel 25 

Meldermyndigheters opplysningsplikt 

Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om sine framgangsmåter for vurdering og melding av samsvarsvur-

deringsorganer og tilsyn med meldte organer, samt om eventuelle endringer av disse framgangsmåtene. 

Kommisjonen skal offentliggjøre disse opplysningene. 

Artikkel 26 

Krav til meldte organer 

1.  I forbindelse med melding skal et samsvarsvurderingsorgan oppfylle kravene fastsatt i nr. 2–11. 

2.  Et samsvarsvurderingsorgan skal opprettes i henhold til en medlemsstats nasjonale rett og ha status som rettssubjekt. 

3.  Et samsvarsvurderingsorgan skal være en tredjepart som er uavhengig av den organisasjonen eller det delsystemet eller den 

sikkerhetskomponenten det vurderer. 

Et organ som tilhører en næringslivs- eller yrkesorganisasjon som representerer foretak som deltar i utforming, produksjon, 

levering, montering, bruk eller vedlikehold av delsystemer eller sikkerhetskomponenter som organet vurderer, kan anses for å 

være et slikt organ, forutsatt at det er påvist at organet er uavhengig, og at det ikke foreligger interessekonflikter. 

4.  Et samsvarsvurderingsorgan, dets øverste ledelse og det personellet som har ansvar for å foreta samsvarsvurderingene, skal 

ikke være konstruktør, produsent, leverandør, installatør, kjøper, eier, bruker eller vedlikeholder av de delsystemene eller 

sikkerhetskomponentene de vurderer, og heller ikke være representant for noen av disse partene. Dette skal ikke hindre bruk av 

vurderte delsystemer eller sikkerhetskomponenter som er nødvendige for samsvarsvurderingsorganets virksomhet, eller bruk av 

slike delsystemer eller sikkerhetskomponenter for personlige formål. 

Et samsvarsvurderingsorgan, dets øverste ledelse og det personellet som har ansvar for å foreta samsvarsvurderingene, skal ikke 

delta direkte i utforming, produksjon eller konstruksjon, markedsføring, installasjon, bruk eller vedlikehold av disse 

delsystemene eller sikkerhetskomponentene, og heller ikke representere parter som deltar i slik virksomhet. De skal ikke delta i 

noen form for virksomhet som kan påvirke deres uavhengige vurdering eller integritet i forbindelse med den samsvarsvur-

deringsvirksomheten de er meldt for. Dette skal særlig gjelde rådgivningstjenester. 

Samsvarsvurderingsorganer skal sikre at deres datterforetaks eller underleverandørers virksomhet ikke påvirker fortroligheten, 

objektiviteten eller upartiskheten i organenes samsvarsvurderingsvirksomhet.  
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5.  Samsvarsvurderingsorganer og deres personell skal utøve samsvarsvurderingen med størst mulig faglig integritet og inneha 

de tekniske kvalifikasjonene som er nødvendige 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 skjønn eller resultatene av deres samsvarsvurdering, 

særlig ikke fra personer eller grupper av personer som har interesse av resultatene av denne virksomheten. 

6.  Et samsvarsvurderingsorgan skal kunne utføre alle samsvarsvurderingsoppgaver som det er tildelt i samsvar med vedlegg 

III–VII, og som det er meldt for, uansett om disse oppgavene utføres av samsvarsvurderingsorganet selv eller på dets vegne og 

ansvar. 

Et samsvarsvurderingsorgan skal til enhver tid og for hver framgangsmåte for samsvarsvurdering og hver type eller kategori av 

delsystemer eller sikkerhetskomponenter som det er meldt for, ha til rådighet tilstrekkelig med 

a)  personell med teknisk kunnskap og tilstrekkelig og relevant erfaring til å utføre samsvarsvurderingsoppgavene, 

b)  beskrivelser av framgangsmåter for samsvarsvurdering som sikrer åpenhet og mulighet til å gjenta disse framgangsmåtene. 

Organet skal ha egnede prinsipper og framgangsmåter for å skille mellom oppgaver det utfører som et meldt organ, og 

annen virksomhet, 

c)  framgangsmåter for utøvelse av virksomhet som tar behørig hensyn til foretakets størrelse, sektoren det opererer i, dets 

struktur, kompleksiteten av det aktuelle delsystemets eller sikkerhetskomponentens teknologi og om produksjonsprosessens 

art er masse- eller serieproduksjon. 

Et samsvarsvurderingsorgan skal ha nødvendige midler til på en egnet måte å kunne utføre de tekniske og administrative 

oppgavene som er forbundet med samsvarsvurderingen, og skal ha tilgang til alt nødvendig utstyr og alle nødvendige anlegg. 

7.  Personellet som har ansvar for å foreta samsvarsvurderinger, skal ha 

a)  solid teknisk og yrkesrettet opplæring som omfatter all samsvarsvurderingsvirksomhet som samsvarsvurderingsorganet er 

meldt for, 

b)  tilfredsstillende kunnskap om de kravene som gjelder for de vurderingene de foretar, og den nødvendige myndigheten til å 

foreta disse vurderingene, 

c)  tilfredsstillende kunnskap om og forståelse av de grunnleggende kravene fastsatt i vedlegg II, de gjeldende harmoniserte 

standardene og de relevante bestemmelsene i Unionens harmoniseringsregelverk og i nasjonal lovgivning, 

d)  kvalifikasjoner til å utarbeide sertifikater, protokoller og rapporter som viser at vurderingene er foretatt. 

8.  Det skal sikres at samsvarsvurderingsorganene, deres øverste ledelse og det personellet som har ansvar for å foreta 

samsvarsvurderingene, er upartiske. 

Godtgjøringen til et samsvarsvurderingsorgans øverste ledelse og til personellet som har ansvar for å foreta samsvarsvur-

deringene, skal ikke være avhengig av antall vurderinger som foretas, eller av resultatet av disse vurderingene. 

9.  Samsvarsvurderingsorganene skal tegne ansvarsforsikring, med mindre staten påtar seg ansvar i henhold til nasjonal rett, 

eller medlemsstaten selv er direkte ansvarlig for samsvarsvurderingen. 

10.   Samsvarsvurderingsorganets personell skal være underlagt taushetsplikt med hensyn til alle opplysninger de innhenter når 

de utfører sine oppgaver i henhold til vedlegg III–VII, eller enhver internrettslig bestemmelse som gir det virkning, unntatt 

overfor vedkommende myndigheter i den medlemsstaten der det utøver sin virksomhet. Eiendomsretten skal vernes.  
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11.   Samsvarsvurderingsorganene skal delta i eller sikre at deres personell som har ansvar for å foreta samsvarsvurderingene, 

blir underrettet om relevant standardiseringsvirksomhet og virksomheten til samordningsgruppen for meldte organer opprettet i 

henhold til denne forordning, og skal anvende de forvaltningsvedtakene og dokumentene som denne gruppens arbeid munner ut 

i, som generelle retningslinjer. 

Artikkel 27 

Formodning om samsvar for meldte organer 

Dersom et samsvarsvurderingsorgan viser at det overholder kriteriene fastsatt i relevante harmoniserte standarder eller deler av 

disse som det er offentliggjort henvisninger til i Den europeiske unions tidende, skal det formodes å oppfylle kravene i artikkel 

26 i den utstrekning de gjeldende harmoniserte standardene omfatter nevnte krav. 

Artikkel 28 

Meldte organers datterforetak og underleverandører 

1.  Dersom et meldt organ overdrar bestemte oppgaver i forbindelse med samsvarsvurderingen til en underleverandør eller et 

datterforetak, skal det sikre at underleverandøren eller datterforetaket oppfyller kravene i artikkel 26 og underrette 

meldermyndigheten om dette. 

2.  Meldte organer skal påta seg det fulle ansvar for de oppgavene som blir utført av underleverandører eller datterforetak, 

uansett hvor disse er etablert. 

3.  Oppgaver kan overdras til en underleverandør eller et datterforetak bare dersom kunden har gitt sitt samtykke. 

4.  Meldte organer skal kunne stille til rådighet for meldermyndigheten de relevante dokumentene om vurderingen av 

underleverandørens eller datterforetakets kvalifikasjoner og de oppgavene de har utført i henhold til vedlegg III–VII. 

Artikkel 29 

Søknad om melding 

1.  Et samsvarsvurderingsorgan skal innlevere en søknad om melding til meldermyndigheten i den medlemsstaten der det er 

etablert. 

2.  Søknaden om melding skal ledsages av en beskrivelse av den samsvarsvurderingsvirksomheten, den eller de samsvarsvur-

deringsmodulene og det eller de delsystemene eller den eller de sikkerhetskomponentene som organet hevder å være kompetent 

for, samt et eventuelt akkrediteringsbevis utstedt av et nasjonalt akkrediteringsorgan der det bekreftes at samsvarsvurderingsorganet 

oppfyller kravene fastsatt i artikkel 26. 

3.  Dersom det berørte samsvarsvurderingsorganet ikke kan framlegge et akkrediteringsbevis, skal det gi meldermyndigheten 

all den dokumentasjonen som er nødvendig for å kontrollere, bekrefte og regelmessig føre tilsyn med at organet oppfyller 

kravene fastsatt i artikkel 26. 

Artikkel 30 

Framgangsmåte for melding 

1.  Meldermyndighetene kan melde bare samsvarsvurderingsorganer som har oppfylt kravene i artikkel 26. 

2.  De skal underrette Kommisjonen og de andre medlemsstatene ved hjelp av det elektroniske meldingsverktøyet som 

Kommisjonen har utviklet og forvalter.  
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3.  Meldingen skal inneholde fullstendige opplysninger om samsvarsvurderingsvirksomheten, den eller de aktuelle sam-

svarsvurderingsmodulene, det eller de aktuelle delsystemene eller den eller de aktuelle sikkerhetskomponentene, samt relevant 

attestasjon på kompetanse. 

4.  Dersom en melding ikke bygger på et akkrediteringsbevis som omhandlet i artikkel 29 nr. 2, skal meldermyndigheten gi 

Kommisjonen og de andre medlemsstatene dokumentasjon som bekrefter samsvarsvurderingsorganets kompetanse, og de 

ordningene som er innført for å sikre at det vil bli ført regelmessig tilsyn med organet, og at organet fortsatt vil oppfylle kravene 

i artikkel 26. 

5.  Vedkommende organ kan utøve virksomhet som meldt organ bare dersom Kommisjonen eller de andre medlemsstatene 

ikke har reist innvendinger mot dette innen to uker når det gjelder en melding der det er benyttet et akkrediteringsbevis, eller 

innen to måneder når det gjelder en melding der det ikke er benyttet et slikt bevis. 

Bare et slikt organ anses som et meldt organ i henhold til denne forordning. 

6.  Meldermyndigheten skal underrette Kommisjonen og de andre medlemsstatene om eventuelle senere relevante endringer av 

meldingen. 

Artikkel 31 

Identifikasjonsnumre og lister over meldte organer 

1.  Kommisjonen skal tildele et meldt organ et identifikasjonsnummer. 

Den skal tildele organet bare ett slikt nummer selv om det er meldt i henhold til flere unionsrettsakter. 

2.  Kommisjonen skal offentliggjøre listen over de organene som er meldt i henhold til denne forordning, herunder identifika-

sjonsnumrene de har fått tildelt, og den virksomheten de er meldt for. 

Kommisjonen skal påse at listen holdes oppdatert. 

Artikkel 32 

Endringer av meldinger 

1.  Dersom meldermyndigheten har fastslått eller er blitt underrettet om at et meldt organ ikke lenger oppfyller kravene i 

artikkel 26, eller at det ikke oppfyller sine forpliktelser, skal meldermyndigheten enten begrense, midlertidig oppheve eller 

trekke tilbake meldingen, avhengig av hvor alvorlig den manglende oppfyllelsen av disse kravene eller forpliktelsene er. Den 

skal umiddelbart underrette Kommisjonen og de andre medlemsstatene om dette. 

2.  Ved begrensing, midlertidig oppheving eller tilbaketrekking av en melding eller dersom det meldte organet har opphørt med 

sin virksomhet, skal meldermedlemsstaten treffe egnede tiltak for å sikre at organets arkiver enten blir behandlet av et annet 

meldt organ eller blir gjort tilgjengelig for de ansvarlige meldermyndighetene og markedstilsynsmyndighetene på deres 

anmodning. 

Artikkel 33 

Tvil om meldte organers kompetanse 

1.  Kommisjonen skal undersøke alle saker der den er i tvil om eller er blitt gjort oppmerksom på at det foreligger tvil om 

kompetansen til et meldt organ, eller tvil om hvorvidt et meldt organ fortsatt oppfyller de kravene og det ansvaret det er 

underlagt. 

2.  Meldermedlemsstaten skal på anmodning gi Kommisjonen alle opplysninger om grunnlaget for meldingen eller 

opprettholdelsen av det berørte meldte organets kompetanse.  



Nr. 45/262 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 2.7.2020 

 

3.  Kommisjonen skal sikre at alle følsomme opplysninger som den innhenter under sine undersøkelser, behandles fortrolig. 

4.  Dersom Kommisjonen fastslår at et meldt organ ikke oppfyller eller ikke lenger oppfyller kravene som gjelder for 

meldingen, skal den vedta en gjennomføringsrettsakt som pålegger meldermedlemsstaten å treffe nødvendige korrigerende 

tiltakene, herunder om nødvendig tilbaketrekking av meldingen. 

Denne gjennomføringsrettsakten skal vedtas i samsvar med rådgivningsprosedyren nevnt i artikkel 44 nr. 2. 

Artikkel 34 

Meldte organers driftsmessige forpliktelser 

1.  Meldte organer skal foreta samsvarsvurderinger etter framgangsmåtene for samsvarsvurdering fastsatt i vedlegg III–VII. 

2.  Samsvarsvurderingene skal foretas på en måte som står i forhold til målet, slik at markedsdeltakere ikke pålegges unødige 

byrder. 

Samsvarsvurderingsorganene skal utøve sin virksomhet slik at det tas behørig hensyn til foretakets størrelse, sektoren det 

opererer i, dets struktur, kompleksiteten av det aktuelle delsystemets eller den aktuelle sikkerhetskomponentens teknologi og 

om produksjonsprosessens art er masse- eller serieproduksjon. 

I den forbindelse skal de likevel overholde den graden av strenghet og det vernenivået som kreves for at delsystemet eller 

sikkerhetskomponenten skal være i samsvar med denne forordning. 

3.  Dersom et meldt organ finner at en produsent ikke har oppfylt de grunnleggende kravene fastsatt i vedlegg II eller 

tilsvarende harmoniserte standarder eller andre tekniske spesifikasjoner, skal det kreve at produsenten treffer egnede 

korrigerende tiltak, og skal ikke utstede et sertifikat eller en beslutning om godkjenning. 

4.  Dersom et meldt organ i forbindelse med kontroll av samsvar etter utstedelsen av et sertifikat eller en beslutning om 

godkjenning finner at et delsystem eller en sikkerhetskomponent ikke lenger er i samsvar med kravene, skal det kreve at 

produsenten treffer egnede korrigerende tiltak, og om nødvendig midlertidig oppheve eller trekke tilbake sertifikatet eller 

beslutningen om godkjenning. 

5.  Dersom det ikke treffes korrigerende tiltak, eller dersom de ikke har den ønskede virkning, skal det meldte organet 

begrense, midlertidig oppheve eller trekke tilbake eventuelle sertifikater eller beslutninger om godkjenning, alt etter hva som er 

hensiktsmessig. 

Artikkel 35 

Klager på beslutninger truffet av meldte organer 

Meldte organer skal sørge for at det er adgang til å klage på deres beslutninger. 

Artikkel 36 

Meldte organers opplysningsplikt 

1.  Meldte organer skal underrette meldermyndigheten om følgende: 

a)  Alle tilfeller av avslag, begrensning, midlertidig oppheving eller tilbaketrekking av et sertifikat eller en beslutning om 

godkjenning. 

b)  Alle omstendigheter som påvirker omfanget av eller vilkårene for melding. 

c)  Alle anmodninger de har mottatt fra markedstilsynsmyndighetene vedrørende opplysninger om samsvarsvurderings-

virksomhet. 

d)  På anmodning, samsvarsvurderingsvirksomhet som er utøvd innenfor rammen av deres melding, og all annen virksomhet 

som er utøvd, herunder grensekryssende virksomhet og underleveranser.  
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2.  Meldte organer skal gi de andre organene som er meldt i henhold til denne forordning, og som utfører tilsvarende former for 

samsvarsvurdering av de samme delsystemene eller sikkerhetskomponentene, alle relevante opplysninger om spørsmål knyttet 

til negative og, på anmodning, positive resultater av samsvarsvurderinger. 

Artikkel 37 

Erfaringsutveksling 

Kommisjonen skal sørge for at det organiseres erfaringsutveksling mellom medlemsstatenes nasjonale myndigheter med ansvar 

for meldingspolitikken. 

Artikkel 38 

Samordning av meldte organer 

Kommisjonen skal sørge for at egnet samordning av og samarbeid mellom organer som er meldt i henhold til denne forordning, 

blir iverksatt og forvaltet på en hensiktsmessig måte i form av en samordningsgruppe av meldte organer for taubaneanlegg. 

Meldte organer skal delta i arbeidet til denne gruppen, enten direkte eller gjennom utpekte representanter. 

KAPITTEL V 

TILSYN MED UNIONSMARKEDET, KONTROLL AV DELSYSTEMER OG SIKKERHETSKOMPONENTER SOM INNFØRES 

PÅ UNIONSMARKEDET, OG UNIONSFRAMGANGSMÅTE VED BESLUTNINGER OM BESKYTTELSESTILTAK 

Artikkel 39 

Tilsyn med unionsmarkedet og kontroll av delsystemer og sikkerhetskomponenter som innføres på unionsmarkedet 

Artikkel 15 nr. 3 og artikkel 16–29 i forordning (EF) nr. 765/2008 får anvendelse på delsystemer og sikkerhetskomponenter. 

Artikkel 40 

Framgangsmåte på nasjonalt plan for behandling av delsystemer og sikkerhetskomponenter som utgjør en risiko 

1.  Dersom markedstilsynsmyndighetene i en medlemsstat har tilstrekkelig grunn til å anta at et delsystem og en sikkerhetskompo-

nent som omfattes av denne forordning, utgjør en risiko for menneskers helse eller sikkerhet eller for eiendom, skal de foreta en 

vurdering av det aktuelle delsystemet eller den aktuelle sikkerhetskomponenten som omfatter alle relevante krav fastsatt i denne 

forordning. De berørte markedsdeltakerne skal ved behov samarbeide med markedstilsynsmyndighetene for dette formål. 

Dersom markedstilsynsmyndighetene ved vurderingen nevnt i første ledd finner at delsystemet eller sikkerhetskomponenten 

ikke er i samsvar med kravene i denne forordning, skal de omgående kreve at den berørte markedsdeltakeren treffer alle egnede 

korrigerende tiltak for å bringe delsystemet eller sikkerhetskomponenten i samsvar med kravene, trekke tilbake eller 

tilbakekalle delsystemet eller sikkerhetskomponenten fra markedet innen en rimelig frist som de fastsetter ut fra risikoens art. 

Markedstilsynsmyndighetene skal underrette vedkommende meldte organ om dette. 

Artikkel 21 i forordning (EF) nr. 765/2008 får anvendelse på tiltakene nevnt i annet ledd i dette nummer.  
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2.  Dersom markedstilsynsmyndighetene 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 tiltakene de har pålagt 

markedsdeltakeren å treffe. 

3.  Markedsdeltakeren skal sikre at alle egnede korrigerende tiltak treffes med hensyn til alle aktuelle delsystemer og 

sikkerhetskomponenter som denne har gjort tilgjengelig på unionsmarkedet. 

4.  Dersom den berørte markedsdeltakeren ikke treffer egnede korrigerende tiltak innen fristen nevnt i nr. 1 annet ledd, skal 

markedstilsynsmyndighetene treffe alle nødvendige midlertidige tiltak for å forby eller begrense tilgjengeliggjøringen av 

delsystemene eller sikkerhetskomponentene på deres nasjonale marked, for å trekke dem tilbake fra dette markedet eller for å 

tilbakekalle dem. 

Markedstilsynsmyndighetene skal omgående underrette Kommisjonen og de andre medlemsstatene om disse tiltakene. 

5.  Opplysningene nevnt i nr. 4 annet ledd skal omfatte alle tilgjengelige opplysninger, særlig opplysninger som er nødvendige 

for å kunne identifisere det delsystemet eller den sikkerhetskomponenten som ikke oppfyller kravene, delsystemets eller 

sikkerhetskomponentens opprinnelse, arten av det påståtte manglende samsvaret og hvilken risiko som er involvert, arten og 

varigheten av de nasjonale tiltakene som er truffet, og de argumentene som den berørte markedsdeltakeren har framsatt. 

Markedstilsynsmyndighetene skal særlig angi om det manglende samsvaret skyldes 

a)  at delsystemet eller sikkerhetskomponenten ikke oppfyller krav som gjelder menneskers helse eller sikkerhet eller vern av 

eiendom, eller 

b)  mangler ved de harmoniserte standardene som er nevnt i artikkel 17, og som danner grunnlag for en samsvarsformodning. 

6.  Andre medlemsstater enn den medlemsstaten som har innledet framgangsmåten i henhold til denne artikkel, skal omgående 

underrette Kommisjonen og de andre medlemsstatene om eventuelle tiltak som er truffet, eventuelle tilleggsopplysninger de 

måtte ha om det aktuelle delsystemets eller den aktuelle sikkerhetskomponentens manglende samsvar, og eventuelle 

innvendinger de måtte ha mot det nasjonale tiltaket som er truffet. 

7.  Dersom det innen tre måneder etter mottak av opplysningene nevnt i nr. 4 annet ledd, ikke er kommet innvendinger fra 

enten en medlemsstat eller Kommisjonen når det gjelder et midlertidig tiltak truffet av en medlemsstat, skal tiltaket anses som 

berettiget. 

8.  Medlemsstatene skal sørge for at det omgående treffes egnede begrensende tiltak med hensyn til det aktuelle delsystemet 

eller den aktuelle sikkerhetskomponenten, for eksempel at delsystemet eller sikkerhetskomponenten trekkes tilbake fra 

markedet. 

Artikkel 41 

Unionens framgangsmåte ved beslutninger om beskyttelsestiltak 

1.  Dersom det etter at framgangsmåten i artikkel 40 nr. 3 og 4 er fullført, reises innvendinger mot et tiltak truffet av en 

medlemsstat, eller dersom Kommisjonen anser at et nasjonalt tiltak strider mot Unionens regelverk, skal Kommisjonen 

omgående innlede samråd med medlemsstatene og den eller de berørte markedsdeltakerne og vurdere det nasjonale tiltaket. 

Kommisjonen skal på grunnlag av resultatene av denne vurderingen vedta en gjennomføringsrettsakt som fastslår om det 

nasjonale tiltaket er berettiget eller ikke. 

Kommisjonen skal rette sin beslutning til alle medlemsstatene og umiddelbart gjøre den kjent for dem og for den eller de 

berørte markedsdeltakerne. 

2.  Dersom det nasjonale tiltaket anses som berettiget, skal alle medlemsstater treffe nødvendige tiltak for å sikre at det 

delsystemet eller den sikkerhetskomponenten som ikke oppfyller kravene, trekkes tilbake fra deres marked, og underrette 

Kommisjonen om dette. Dersom det nasjonale tiltaket anses som uberettiget, skal den berørte medlemsstaten trekke det tilbake. 

3.  Dersom det nasjonale tiltaket anses som berettiget, og delsystemets eller sikkerhetskomponentens manglende samsvar 

tilskrives mangler ved de harmoniserte standardene nevnt i artikkel 40 nr. 5 bokstav b) i denne forordning, skal Kommisjonen 

anvende framgangsmåten fastsatt i artikkel 11 i forordning (EU) nr. 1025/2012.  
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Artikkel 42 

Delsystemer eller sikkerhetskomponenter som oppfyller kravene, men som utgjør en risiko 

1.  Når en medlemsstat etter å ha foretatt en vurdering i henhold til artikkel 40 nr. 1 finner at delsystemer eller sik-

kerhetskomponenter, selv om de er i samsvar med denne forordning, utgjør en risiko for menneskers helse eller sikkerhet eller for 

eiendom, skal den kreve at den berørte markedsdeltakeren treffer alle egnede tiltak for å sikre at de aktuelle delsystemene eller 

sikkerhetskomponentene ikke lenger utgjør noen risiko når de bringes i omsetning, eller for å trekke tilbake eller tilbakekalle dem 

fra markedet innen en rimelig frist som medlemsstaten fastsetter ut fra risikoens art. 

2.  Markedsdeltakeren skal sikre at det treffes korrigerende tiltak med hensyn til alle aktuelle delsystemer eller sik-

kerhetskomponenter som denne har gjort tilgjengelig på unionsmarkedet. 

3.  Medlemsstaten skal umiddelbart underrette Kommisjonen og de andre medlemsstatene. Underretningen skal inneholde alle 

tilgjengelige opplysninger, særlig de dataene som er nødvendige for å identifisere det aktuelle delsystemet eller den aktuelle 

sikkerhetskomponenten, delsystemets eller sikkerhetskomponentens opprinnelse og forsyningskjede, den risikoen delsystemet 

eller sikkerhetskomponenten utgjør, samt arten og varigheten av de nasjonale tiltakene som er truffet. 

4.  Kommisjonen skal omgående innlede samråd med medlemsstatene og den eller de berørte markedsdeltakerne og vurdere de 

nasjonale tiltakene som er truffet. På grunnlag av resultatene av denne vurderingen skal Kommisjonen gjennom 

gjennomføringsrettsakter beslutte om tiltaket er berettiget eller ikke, og om nødvendig foreslå egnede tiltak. 

Gjennomføringsrettsaktene nevnt i første ledd i dette nummer skal vedtas i samsvar med undersøkelsesprosedyren nevnt i 

artikkel 44 nr. 3. 

I behørig begrunnede, tvingende hastetilfeller knyttet til vern av menneskers helse og sikkerhet skal Kommisjonen vedta 

gjennomføringsrettsakter med umiddelbar virkning i samsvar med prosedyren nevnt i artikkel 44 nr. 4. 

5.  Kommisjonen skal rette sin beslutning til alle medlemsstatene og umiddelbart gjøre den kjent for dem og for den eller de 

berørte markedsdeltakerne. 

Artikkel 43 

Formelt manglende samsvar 

1.  Med forbehold for artikkel 40 skal en medlemsstat pålegge den berørte markedsdeltakeren å bringe det manglende 

samsvaret til opphør dersom medlemsstaten fastslår et av følgende tilfeller: 

a)  CE-merkingen er påført i strid med artikkel 30 i forordning (EF) nr. 765/2008 eller artikkel 21 i denne forordning. 

b)  CE-merkingen er ikke påført. 

c)  Identifikasjonsnummeret til det meldte organet som er involvert i produksjonskontrollen, er påført i strid med artikkel 21 

eller er ikke påført. 

d)  EU-samsvarserklæringen følger ikke med delsystemet eller sikkerhetskomponenten. 

e)  Det er ikke utarbeidet noen EU-samsvarserklæring. 

f)  EU-samsvarserklæringen er ikke utarbeidet på riktig måte. 

g)  Den tekniske dokumentasjonen er enten ikke tilgjengelig eller ikke fullstendig.  
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h)  Opplysningene nevnt i artikkel 11 nr. 6 eller artikkel 13 nr. 3 mangler, er uriktige eller ufullstendige. 

i)  Eventuelle andre administrative krav fastsatt i artikkel 11 eller artikkel 13 er ikke oppfylt. 

2.  Dersom det manglende samsvaret nevnt i nr. 1 vedvarer, skal den berørte medlemsstaten treffe alle egnede tiltak for å 

begrense eller forby tilgjengeliggjøring av delsystemet eller sikkerhetskomponenten på markedet eller påse at delsystemet eller 

sikkerhetskomponenten tilbakekalles eller trekkes tilbake fra markedet. 

KAPITTEL VI 

KOMITÉPROSEDYRE, OVERGANGSBESTEMMELSER OG SLUTTBESTEMMELSER 

Artikkel 44 

Komitéprosedyre 

1.  Kommisjonen skal bistås av Komiteen for taubaneanlegg. Nevnte komité skal være en komité i henhold til forordning (EU) 

nr. 182/2011. 

2.  Når det vises til dette nummer, får artikkel 4 i forordning (EU) nr. 182/2011 anvendelse. 

3.  Når det vises til dette nummer, får artikkel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011 anvendelse. 

4.  Når det vises til dette nummer, får artikkel 8 i forordning (EU) nr. 182/2011 sammenholdt med artikkel 5 i samme 

forordning anvendelse. 

5.  Kommisjonen skal rådføre seg med komiteen i enhver sak der samråd med sektoreksperter kreves i henhold til forordning 

(EU) nr. 1025/2012 eller annet unionsregelverk. 

Komiteen kan dessuten i samsvar med sin forretningsorden undersøke ethvert annet spørsmål om anvendelsen av denne 

forordning som reises enten av komiteens leder eller av en medlemsstats representant. 

Artikkel 45 

Sanksjoner 

1.  Medlemsstatene skal fastsette regler for sanksjoner ved markedsdeltakeres overtredelse av bestemmelsene i denne 

forordning og i nasjonal rett som er vedtatt i henhold til denne forordning. Disse reglene kan omfatte strafferettslige sanksjoner 

for alvorlige overtredelser. 

De fastsatte sanksjonene skal være virkningsfulle, stå i forhold til overtredelsen og virke avskrekkende, og kan skjerpes dersom 

den berørte markedsdeltakeren tidligere har gjort seg skyldig i en lignende overtredelse av denne forordning. 

Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om disse reglene innen 21. mars 2018 og skal umiddelbart underrette den om 

eventuelle senere endringer som berører dem. 

2.  Medlemsstatene skal treffe alle nødvendige tiltak for å sikre at deres regler for sanksjoner ved markedsdeltakeres 

overtredelse av bestemmelsene i denne forordning, håndheves. 

Artikkel 46 

Overgangsbestemmelser 

Medlemsstatene skal ikke hindre at delsystemer eller sikkerhetskomponenter som omfattes av og er i samsvar med direktiv 

2000/9/EF, og som er brakt i omsetning før 21. april 2018, gjøres tilgjengelig på markedet. 
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Medlemsstatene skal ikke hindre at taubaneanlegg som omfattes av og er i samsvar med direktiv 2000/9/EF, og som ble montert 

før 21. april 2018, tas i bruk. 

For sikkerhetskomponenter skal sertifikater og beslutninger om godkjenning som er utstedt i henhold til direktiv 2000/9/EF, 

være gyldige i henhold til denne forordning. 

Artikkel 47 

Oppheving 

Direktiv 2000/9/EF oppheves med virkning fra 21. april 2018. 

Henvisninger til de opphevede direktivene skal forstås som henvisninger til denne forordning og leses som angitt i 

sammenligningstabellen i vedlegg X. 

Artikkel 48 

Ikrafttredelse og anvendelse 

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

2.  Denne forordning får anvendelse fra 21. april 2018, med unntak av 

a)  artikkel 22–38 og 44, som får anvendelse fra 21. oktober 2016, 

b)  artikkel 45 nr. 1, som får anvendelse fra 21. mars 2018. 

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

Utferdiget i Strasbourg 9. mars 2016. 

 For Europaparlamentet  For Rådet 

 M. SCHULZ J.A. HENNIS-PLASSCHAERT 

 President Formann 

 _____  
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VEDLEGG I 

DELSYSTEMER 

Et taubaneanlegg består av infrastruktur og delsystemene som er oppført nedenfor: 

1.  Tau og tauforbindelser. 

2.  Drivmaskineri og bremser. 

3.  Mekaniske innretninger: 

3.1.  Taustrammeinnretninger. 

3.2.  Mekaniske innretninger i stasjonene. 

3.3.  Mekaniske innretninger i konstruksjonene langs traseen. 

4.  Vogner: 

4.1.  Gondoler, stoler og trekkinnretninger. 

4.2.  Oppheng. 

4.3.  Løpeverk. 

4.4.  Forbindelser med tauet. 

5.  Elektrotekniske innretninger: 

5.1.  Styrings-, overvåkings- og sikkerhetsinnretninger. 

5.2.  Kommunikasjons- og informasjonsutstyr. 

5.3.  Lynavlederanlegg. 

6.  Redningsutstyr: 

6.1.  Fast redningsutstyr. 

6.2.  Mobilt redningsutstyr. 

 _____  
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VEDLEGG II 

GRUNNLEGGENDE KRAV 

1.  Formål 

I dette vedlegget fastsettes de grunnleggende kravene, herunder vedlikeholdstekniske og driftstekniske krav, som får 

anvendelse på utforming, oppføring og ibruktaking av taubaneanlegg samt på delsystemer og sikkerhetskomponenter. 

2.  Generelle krav 

2.1.  Sikkerhet for personer 

Sikkerhet for passasjerer, driftspersonell og tredjepart er et avgjørende krav ved utforming, oppføring og drift av 

taubaneanlegg. 

2.2.  Sikkerhetsprinsipper 

Alle taubaneanlegg skal utformes, drives og vedlikeholdes i samsvar med følgende prinsipper, som skal anvendes i 

den angitte rekkefølgen: 

— Eliminere, eller dersom dette ikke er mulig, redusere risikoer ved konstruksjonsmessige og byggemessige 

forholdsregler. 

— Bestemme og iverksette alle nødvendige tiltak som vern mot risikoer som ikke kan elimineres ved konstruk-

sjonsmessige og byggemessige forholdsregler. 

— Bestemme og kunngjøre de forholdsreglene som skal treffes for å unngå de risikoene som det ikke har vært mulig å 

eliminere fullstendig ved hjelp av bestemmelsene og tiltakene nevnt i første og annet strekpunkt. 

2.3.  Vurdering av ytre faktorer 

Taubaneanlegg skal være utformet og oppført slik at det er mulig å drive dem sikkert, idet det tas hensyn til typen 

taubaneanlegg, terrenget og miljøet der de ligger, atmosfæriske og meteorologiske forhold, samt eventuelle byggverk 

og hindringer som befinner seg på bakken eller i luften i nærheten. 

2.4.  Dimensjonering 

Taubaneanlegget, delsystemene og alle sikkerhetskomponenter må være dimensjonert, utformet og oppført for å 

motstå, med en tilstrekkelig grad av sikkerhet, alle belastninger under alle forutsigbare forhold, også de som 

forekommer når anlegget ikke er i drift, idet det tas særlig hensyn til ytre påvirkning, dynamiske effekter og 

tretthetsfenomener, samtidig som god teknisk praksis overholdes, særlig ved valg av materialer. 

2.5.  Montering 

2.5.1.  Taubaneanlegget, delsystemene og alle sikkerhetskomponenter skal være utformet og konstruert slik at de kan 

monteres og settes opp på en trygg måte. 

2.5.2.  Sikkerhetskomponentene skal være utformet slik at monteringsfeil er umulig, enten ved utformingen eller ved hjelp av 

hensiktsmessig merking på selve komponentene. 

2.6.  Taubaneanleggets sikkerhet 

2.6.1.  Sikkerhetskomponentene skal være utformet og konstruert og kunne brukes på en slik måte at deres egen driftssikkerhet 

og/eller taubaneanleggets sikkerhet, som nevnt i sikkerhetsanalysen i artikkel 8, under alle omstendigheter er sikret med 

en tilfredsstillende margin, slik at det er svært usannsynlig at feil oppstår.  
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2.6.2.  Taubaneanlegget skal være utformet og oppført på en slik måte at når det er i drift, vil enhver feil i en komponent som 

kan påvirke sikkerheten, i god tid bli møtt med et hensiktsmessig tiltak. 

2.6.3.  Beskyttelsestiltakene nevnt i nr. 2.6.1 og 2.6.2 skal anvendes i hele tidsrommet mellom to planlagte inspeksjoner av 

den aktuelle komponenten. Tidsrommet mellom planlagte inspeksjoner av sikkerhetskomponentene skal være tydelig 

angitt i bruksanvisningen. 

2.6.4.  Sikkerhetskomponenter som er integrert som reservedeler i taubaneanlegg, skal oppfylle de grunnleggende kravene i 

denne forordning samt vilkårene for god interaksjon med andre deler av taubaneanlegget. 

2.6.5.  Det skal treffes tiltak for å sikre at virkningene av en brann i taubaneanlegget ikke innebærer en fare for sikkerheten 

til personer. 

2.6.6.  Det skal treffes særlige tiltak for å verne taubaneanlegg og personer mot virkninger av lynnedslag. 

2.7.  Sikkerhetsinnretninger 

2.7.1.  Enhver mangel ved taubaneanlegget som kan føre til feil som setter sikkerheten i fare, skal, når det er mulig, 

oppdages, meldes og behandles av en sikkerhetsinnretning. Det samme gjelder for enhver normalt forutsigbar ytre 

hendelse som kan sette sikkerheten i fare. 

2.7.2.  Det skal være mulig å stanse taubaneanlegget manuelt til enhver tid. 

2.7.3.  Etter at taubaneanlegget er stanset av en sikkerhetsinnretning, skal det ikke være mulig å starte det igjen med mindre 

det er truffet hensiktsmessige tiltak. 

2.8.  Vedlikeholdstekniske krav 

Taubaneanlegget skal være utformet og oppført slik at det er mulig å foreta både planlagt og ikke-planlagt vedlikehold 

og reparasjoner på en trygg måte. 

2.9.  Miljøbelastninger 

Taubaneanlegget skal være utformet og oppført slik at enhver belastning eller plage inne i eller utenfor taubaneanlegget 

som skyldes skadelige gasser, støy eller vibrasjoner, ikke overstiger de fastsatte grenseverdiene. 

3.  Krav til infrastruktur 

3.1.  Trasé, hastighet, avstand mellom vogner 

3.1.1.  Taubaneanlegget skal være utformet slik at det kan drives sikkert og uten at det oppstår forstyrrelser eller fare, med 

hensyn til forhold i terrenget og til miljøet der anlegget ligger, atmosfæriske og meteorologiske forhold, eventuelle 

byggverk og hindringer som befinner seg på bakken eller i luften i nærheten; dette gjelder for alle drifts- og 

vedlikeholdsforhold og ved redning av personer. 

3.1.2.  Det skal sikres tilstrekkelig avstand horisontalt og vertikalt mellom vogner, trekkinnretninger, kjørebane, tau osv., og 

eventuelle byggverk og hindringer som befinner seg på bakken eller i luften i nærheten, med hensyn til tauenes og 

vognenes eller trekkinnretningenes bevegelse loddrett, i lengderetningen og sideveis under de minst gunstige 

forutsigbare driftsforhold. 

3.1.3.  Den største avstanden mellom vognene og bakken skal ta hensyn til taubaneanleggets art, vogntypen samt 

redningsprosedyrer. Når det gjelder åpne vogner, skal den også ta hensyn til risikoen for fall, samt de psykologiske 

aspektene knyttet til avstanden mellom vognene og bakken.  
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3.1.4.  Den høyeste hastigheten for vognene eller trekkinnretningene, den minste avstanden mellom dem og deres 

akselerasjons- og bremseegenskaper skal velges slik at personsikkerhet og taubaneanleggets driftssikkerhet ivaretas. 

3.2.  Stasjoner og byggverk langs traseen 

3.2.1.  Stasjoner og byggverk langs traseen skal være utformet, oppført og utstyrt slik at de er stabile. De skal gi sikker 

framføring av tau, vogner og trekkinnretninger, og skal kunne vedlikeholdes på en sikker måte, under alle 

driftsforhold. 

3.2.2.  Taubaneanleggets påstignings- og avstigningsområder skal være utformet slik at de garanterer sikker trafikk med 

vogner, trekkinnretninger og personer. Særlig skal vognenes og trekkinnretningenes bevegelse i stasjonene kunne 

foregå uten risiko for personer, med hensyn til disses eventuelle aktive medvirkning til bevegelsen. 

4.  Krav til tau, drivmaskineri og bremser og til mekaniske og elektriske innretninger 

4.1.  Tau og tauopplagring 

4.1.1.  Med hensyn til tau skal alle tiltak treffes i samsvar med den siste teknologiske utviklingen for å 

— unngå brudd på tau og deres fester eller skjøter, 

— sikre at de arbeider innenfor grensebelastningsverdiene, 

— sikre tilstrekkelig opplagringssikkerhet og forhindre en avsporing, 

— muliggjøre overvåking av tauene. 

4.1.2.  Dersom ikke enhver risiko for tauavsporing kan hindres, skal det treffes tiltak for å sikre at tauene kan fanges opp og 

taubaneanlegget stanses uten risiko for personer i tilfelle av en avsporing. 

4.2.  Mekaniske innretninger 

4.2.1.  Drivmaskineri 

Drivmaskineri til et taubaneanlegg skal ha passende ytelse og kapasitet, tilpasset de forskjellige driftsforholdene og 

driftsmåtene. 

4.2.2.  Nøddriftsmaskineri 

Taubaneanlegget skal ha et nøddriftsmaskineri med en energikilde som er uavhengig av hoveddriftsmaskineriets. Det 

er likevel ikke nødvendig med et nøddriftsmaskineri dersom sikkerhetsanalysen viser at personer kan forlate vognene, 

og særlig trekkinnretningene, enkelt, raskt og sikkert selv om det ikke finnes et nøddriftsmaskineri. 

4.2.3.  Bremsesystem 

4.2.3.1.  I et nødstilfelle under drift skal det være mulig å stanse taubaneanlegget og/eller vognene til enhver tid, under de mest 

ugunstige forholdene med hensyn til tillatt last og friksjonsvilkår på drivskiven. Stopplengden skal være så kort som 

taubaneanleggets sikkerhet krever. 

4.2.3.2.  Retardasjonsverdiene skal ligge innenfor hensiktsmessige grenser, slik at personsikkerheten er ivaretatt, og slik at det 

sikres at vognene, tauene og de øvrige delene av taubaneanlegget fungerer tilfredsstillende. 

4.2.3.3.  Alle taubaneanlegg skal ha to eller flere bremsesystemer, hvert av dem må være i stand til å stanse anlegget, og de skal 

være samordnet slik at de automatisk erstatter det aktive systemet når dets effekt blir utilstrekkelig. Taubaneanleggets 

siste bremsesystem skal virke så tett som mulig på trekktauet. Disse bestemmelsene får ikke anvendelse på skitrekk.  
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4.2.3.4.  Taubaneanlegget skal være utstyrt med en effektiv stopp- og holdemekanisme som sikkerhet mot at anlegget startes 

utilsiktet. 

4.3.  Betjeningsinnretninger 

Betjeningsinnretningene skal være utformet og laget slik at de er sikre og pålitelige, at de tåler normal driftsbelastning 

og ytre faktorer som fuktighet, ekstreme temperaturer eller elektromagnetiske forstyrrelser, og at de ikke forårsaker 

farlige situasjoner, selv i tilfelle av feilbetjening. 

4.4.  Kommunikasjonsinnretninger 

Driftspersonellet skal ved hjelp av egnede innretninger kunne kommunisere med hverandre til enhver tid og informere 

brukerne i nødstilfeller. 

5.  Vogner og trekkinnretninger 

5.1.  Vogner og/eller trekkinnretninger skal være utformet og utstyrt slik ingen passasjerer eller driftspersonell kan falle ut 

eller utsettes for andre farer under forutsigbare driftsforhold. 

5.2.  Vognenes og trekkinnretningenes fester på tauet skal være dimensjonert og utformet slik at de ikke 

— skader tauet, eller 

— glir, unntatt når glidebevegelse ikke har noen vesentlig innvirkning på vognens, trekkinnretningens eller 

anleggets sikkerhet, 

under de mest ugunstige forhold. 

5.3.  Dører (i vogner og gondoler) skal være utformet og konstruert slik at de kan lukkes og stenges. Gulv og vegger skal 

være utformet og konstruert slik at de under alle omstendigheter tåler det trykket og de belastningene de utsettes for 

av passasjer og driftspersonell. 

5.4.  Dersom det av driftssikkerhetsmessige årsaker er nødvendig med en vognfører, skal vognen være utstyrt slik at 

vedkommende kan utføre sine oppgaver. 

5.5.  Vogner og/eller trekkinnretninger og særlig deres oppheng skal være utformet og innrettet slik at sikkerheten for 

arbeidstakere er ivaretatt når de utfører arbeider i samsvar med aktuelle regler og instrukser. 

5.6.  For vogner utstyrt med utløsbare klemmer skal alle tiltak treffes for å stanse ved avgang en vogn som er feilaktig 

tilkoplet tauet, og ved ankomst en vogn der klemmene ikke er frakoplet, uten fare for passasjerer eller driftspersonell, 

slik at det forhindres at vognen faller av. 

5.7.  Anlegg der vognene kjører på et fast spor (som kabelbanevogner og svevebaner i flere tau) skal være utstyrt med en 

automatisk bremseinnretning som virker på sporet, når muligheten for brudd på trekktauet ikke med rimelighet kan 

utelukkes. 

5.8.  Dersom enhver risiko for vognavsporing ikke kan elimineres ved andre tiltak, skal vognen være utstyrt med 

avsporingsvern som gjør det mulig å stanse vognen uten risiko for personer. 

6.  Utstyr for passasjerer og driftspersonell 

Atkomst til påstigningsområder og utgang fra avstigningsområder, samt passasjerers og driftspersonells påstigning og 

avstigning, skal være innrettet med tanke på vognenes bevegelse og stans på en slik måte at sikkerheten for 

passasjerer og driftspersonell ivaretas, særlig i områder der det er risiko for fall. 

Det skal være mulig for barn og bevegelseshemmede personer å benytte taubaneanlegget trygt dersom taubaneanlegget er 

utformet for transport av slike personer. 
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7.  Driftstekniske krav 

7.1.  Sikkerhet 

7.1.1.  Alle tekniske forholdsregler og tiltak skal treffes for å sikre at taubaneanlegget brukes i samsvar med sitt formål og 

etter sin tekniske spesifikasjon og fastsatte driftsvilkår, og at instruksene for sikker drift og vedlikehold kan 

overholdes. Bruksanvisningen og de tilhørende anvisningene skal være utarbeidet på et språk som brukerne lett kan 

forstå, som fastsatt av den berørte medlemsstaten på hvis territorium taubaneanlegget er oppført. 

7.1.2.  De personene som har ansvar for å drive taubaneanlegget, skal ha til rådighet tilstrekkelige materielle ressurser og 

være kvalifisert til å utføre den aktuelle oppgaven. 

7.2.  Sikkerhet i tilfelle driftsforstyrrelser på taubaneanlegget 

Alle tekniske forholdsregler og tiltak skal treffes for å sikre at passasjerer og driftspersonell kan bringes i sikkerhet 

innen en fastsatt tid tilpasset typen taubaneanlegg og dets omgivelser, dersom taubaneanlegget stanses og ikke kan 

startes igjen raskt. 

7.3.  Andre særlige bestemmelser som gjelder sikkerhet 

7.3.1.  Betjenings- og arbeidsplasser 

Bevegelige deler som normalt er tilgjengelige på stasjonene, skal være utformet, konstruert og montert slik at de 

utelukker risiko eller, når det likevel foreligger risiko, skal slike deler være utstyrt med verneinnretninger som hindrer 

kontakt med deler av taubaneanlegget som kan forårsake ulykker. Innretningene skal være av en type som ikke enkelt 

kan fjernes eller settes ut av funksjon. 

7.3.2.  Risiko for fall 

Arbeidsplasser og arbeidsområder, også slike som brukes leilighetsvis, og atkomsten til dem skal være slik utformet 

og innrettet at de hindrer personer som må arbeide eller ferdes der, fra å falle. Dersom dette ikke er tilstrekkelig, skal 

de også være utstyrt med festepunkter for personlig verneutstyr for å hindre fall. 

 _____  
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VEDLEGG III 

FRAMGANGSMÅTER FOR SAMSVARSVURDERING AV DELSYSTEMER OG SIKKERHETSKOMPONENTER: 

MODUL B: EU-TYPEPRØVING – PRODUKSJONSTYPE 

1.  EU-typeprøving er den delen av framgangsmåten for samsvarsvurdering der et meldt organ undersøker den tekniske 

utformingen av et delsystem eller en sikkerhetskomponent og verifiserer og attesterer at den oppfyller de kravene i denne 

forordning som gjelder for den. 

2.  EU-typeprøving skal gjennomføres som en vurdering av egnetheten av delsystemets eller sikkerhetskomponentens 

tekniske utforming gjennom undersøkelse av den tekniske dokumentasjonen nevnt i nr. 3, samt undersøkelse av et 

prøveeksemplar av det fullstendige delsystemet eller den fullstendige sikkerhetskomponenten som er representativ for den 

planlagte produksjonen (produksjonstype). 

3.  Produsenten skal innlevere søknad om EU-typeprøving til ett enkelt meldt organ etter eget valg. 

Søknaden skal inneholde 

a)  produsentens navn og adresse, samt representantens navn og adresse dersom søknaden leveres av representanten, 

b)  en skriftlig erklæring om at samme søknad ikke er levert til et annet meldt organ, 

c)  den tekniske dokumentasjonen for delsystemet eller sikkerhetskomponenten i henhold til vedlegg VIII, 

d)  et representativt eksemplar av det planlagte delsystemet eller den planlagte sikkerhetskomponenten eller opplysninger 

om hvor prøveeksemplaret kan bli undersøkt. Det meldte organet kan anmode om ytterligere eksemplarer dersom det 

er nødvendig for å gjennomføre prøvingsprogrammet. 

4.  Det meldte organet skal gjøre følgende: 

4.1.  Undersøke den tekniske dokumentasjonen for å vurdere om delsystemets eller sikkerhetskomponentens tekniske utforming 

er tilfredsstillende. 

4.2.  Verifisere at prøveeksemplaret eller -eksemplarene er produsert i samsvar med den tekniske dokumentasjonen, og 

identifisere de elementene som er utformet i samsvar med de gjeldende bestemmelsene i de relevante harmoniserte 

standardene, samt de elementene som er utformet i samsvar med andre relevante tekniske spesifikasjoner. 

4.3.  Utføre eller få utført hensiktsmessige undersøkelser og prøvinger for å kontrollere om de relevante harmoniserte 

standardene er anvendt på riktig måte, dersom produsenten har valgt å anvende løsningene i dem. 

4.4.  Utføre eller få utført hensiktsmessige undersøkelser og prøvinger for å kontrollere, i tilfeller der løsningene i de relevante 

harmoniserte standardene ikke er anvendt, om de løsningene som er valgt av produsenten som anvender andre relevante 

tekniske standarder, oppfyller de tilsvarende grunnleggende kravene i denne forordning. 

4.5.  Avtale med produsenten hvor undersøkelsene og prøvingene skal utføres. 

5.  Det meldte organet skal utarbeide en vurderingsrapport om de tiltakene som er truffet i samsvar med nr. 4, og resultatene 

av dem. Uten at det berører dets forpliktelser overfor meldermyndighetene, skal det meldte organet ikke offentliggjøre hele 

eller deler av innholdet i rapporten uten produsentens samtykke. 

6.  Når typen oppfyller kravene i denne forordning, skal det meldte organet utstede et EU-typeprøvingssertifikat til 

produsenten. Sertifikatet skal inneholde produsentens navn og adresse, konklusjonene av undersøkelsen, eventuelle vilkår 

for dets gyldighet og nødvendige data for identifisering av den godkjente typen (delsystem eller sikkerhetskomponent) og, 

dersom det er relevant, en beskrivelse av dens virkemåte. Sertifikatet kan ha ett eller flere vedlegg. 

EU-typeprøvingssertifikatet og dets vedlegg skal inneholde alle opplysninger som er relevante for å kunne vurdere om 

produserte delsystemer og sikkerhetskomponenter er i samsvar med den undersøkte typen, og for å foreta kontroll under 

bruk. Det skal også angi eventuelle vilkår som må være oppfylt før sertifikatet kan utstedes, og skal ledsages av de 

beskrivelsene og tegningene som er nødvendige for å identifisere den godkjente typen. 
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Sertifikatet skal være gyldig i høyst 30 år fra utstedelsesdatoen. 

Dersom typen ikke oppfyller de gjeldende kravene i denne forordning, skal det meldte organet avslå å utstede et EU-

typeprøvingssertifikat og underrette søkeren om dette, med en detaljert begrunnelse for avslaget. 

7.  Det meldte organet skal holde seg underrettet om alle endringer i det allment anerkjente nåværende utviklingstrinn i 

teknikken som tyder på at den godkjente typen ikke lenger oppfyller de gjeldende kravene i denne forordning, og avgjøre 

om slike endringer krever ytterligere undersøkelser. I så tilfelle skal det meldte organet underrette produsenten om dette. 

Produsenten skal underrette det meldte organet som oppbevarer den tekniske dokumentasjonen knyttet til EU-typeprøvings-

sertifikatet, om alle endringer av den godkjente typen som kan ha betydning for om delsystemet eller sikkerhetskomponenten 

er i samsvar med de grunnleggende kravene i denne forordning eller med vilkårene for sertifikatets gyldighet. 

Det meldte organet skal undersøke endringen og underrette produsenten om EU-typeprøvingssertifikatet fortsatt er gyldig eller 

om ytterligere undersøkelser, kontroller eller prøvinger er nødvendige. Det meldte organet skal ved behov utstede et tillegg til 

det opprinnelige EU-typeprøvingssertifikatet eller be om at en ny søknad om EU-typeprøvingssertifikat innleveres. 

8.  Hvert meldt organ skal underrette sin meldermyndighet om de EU-typeprøvingssertifikatene og/eller eventuelle tillegg til 

disse som det har utstedt eller trukket tilbake, og skal regelmessig eller på anmodning stille til rådighet for melder-

myndigheten listen over slike sertifikater og/eller tillegg til disse som er avslått, midlertidig opphevet eller på annen måte 

begrenset. 

Hvert meldt organ skal underrette de andre meldte organene om de EU-typeprøvingssertifikatene og/eller eventuelle tillegg 

til disse som det har avslått, trukket tilbake, midlertidig opphevet eller på annen måter begrenset, og, på anmodning, om 

slike sertifikater og/eller tillegg til disse som det har utstedt. 

Kommisjonen, medlemsstatene og de andre meldte organene kan på anmodning få et eksemplar av EU-typeprøvings-

sertifikatene og/eller eventuelle tillegg til disse. På anmodning kan Kommisjonen og medlemsstatene få et eksemplar av den 

tekniske dokumentasjonen og resultatene av de undersøkelsene som det meldte organet har gjennomført. Det meldte organet 

skal oppbevare et eksemplar av EU-typeprøvingssertifikatet med vedlegg og tillegg, samt de tekniske dataene, herunder 

dokumentasjonen som er innsendt av produsenten, fram til sertifikatets gyldighetsperiode utløper. 

9.  Produsenten skal i 30 år etter at delsystemet eller sikkerhetskomponenten er brakt i omsetning, oppbevare et eksemplar av 

EU-typeprøvingssertifikatet med vedlegg og tillegg samt den tekniske dokumentasjonen, og kunne stille det til rådighet for 

de nasjonale myndighetene. 

10.  Produsentens forpliktelser i henhold til nr. 7 og 9 kan oppfylles av produsentens representant, forutsatt at forpliktelsene er 

angitt i fullmakten. 

 _____  
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VEDLEGG IV 

FRAMGANGSMÅTER FOR SAMSVARSVURDERING AV DELSYSTEMER OG SIKKERHETSKOMPONENTER: 

MODUL D: TYPESAMSVAR BASERT PÅ KVALITETSSIKRING AV PRODUKSJONSPROSESSEN 

1.  Typesamsvar basert på kvalitetssikring av produksjonsprosessen er den delen av framgangsmåten for samsvarsvurdering der 

produsenten oppfyller forpliktelsene fastsatt i nr. 2 og 5, samt sikrer og erklærer som eneansvarlig at de aktuelle 

delsystemene eller sikkerhetskomponentene er i samsvar med typen beskrevet i EU-typeprøvingssertifikatet og oppfyller de 

kravene i denne forordning som gjelder for dem. 

2.  Produksjon 

Produsenten skal anvende et godkjent kvalitetssystem som angitt i nr. 3 for produksjon, inspeksjon av ferdige produkter 

og prøving av de aktuelle delsystemene eller sikkerhetskomponentene, og skal være underlagt tilsynet omhandlet i nr. 4. 

3.  Kvalitetssystem 

3.1.  Produsenten skal innlevere en søknad til et meldt organ etter eget valg om å få vurdert sitt kvalitetssystem. 

Søknaden skal inneholde 

a)  produsentens navn og adresse, samt representantens navn og adresse dersom søknaden leveres av representanten, 

b)  en skriftlig erklæring om at samme søknad ikke er levert til et annet meldt organ, 

c)  alle opplysninger av betydning for de delsystemene eller sikkerhetskomponentene som er godkjent i henhold til 

modul B, 

d)  dokumentasjonen om kvalitetssystemet, 

e)  den tekniske dokumentasjonen om den godkjente typen samt et eksemplar av EU-typeprøvingssertifikatet eller  

-sertifikatene. 

f)  opplysninger om hvor delsystemet eller sikkerhetskomponenten er produsert. 

3.2.  Kvalitetssystemet skal sikre at delsystemene eller sikkerhetskomponentene er i samsvar med typen(e) beskrevet i  

EU-typeprøvingssertifikatet eller -sertifikatene og med de kravene i denne forordning som gjelder for dem. 

Alle elementer, krav og bestemmelser som produsenten har tatt hensyn til, skal dokumenteres på en systematisk og 

oversiktlig måte i form av skriftlige retningslinjer, framgangsmåter og instrukser. Dokumentasjonen av kvalitetssystemet 

skal sikre en ensartet fortolkning av kvalitetsprogrammer, -planer, -håndbøker og -registre. 

Den skal særlig inneholde en tilstrekkelig beskrivelse av 

a)  kvalitetsmålsettingene og organisasjonsstrukturen samt ledelsens ansvar og myndighet med hensyn til produktkvalitet, 

b)  de tilsvarende metodene, prosessene og systematiske tiltakene som vil bli brukt i forbindelse med produksjon, 

kvalitetskontroll og kvalitetssikring, 

c)  undersøkelsene og prøvingene som vil bli utført før, under og etter produksjonen, og hyppigheten av dem, 

d)  kvalitetsregistrene, f.eks. inspeksjonsrapporter og prøvingsdata, kalibreringsdata, rapporter om det berørte personellets 

kvalifikasjoner osv., 

e)  metodene for å overvåke at den nødvendige produktkvaliteten er oppnådd, og at kvalitetssystemet fungerer effektivt.  
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3.3.  Det meldte organet skal vurdere kvalitetssystemet for å fastslå om det oppfyller kravene nevnt i nr. 3.2. 

Det skal forutsette at kvalitetssystemet oppfyller kravene med hensyn til de delene av kvalitetssystemet som er i samsvar 

med de tilsvarende spesifikasjonene i den relevante harmoniserte standarden. 

Revisjonen skal omfatte et vurderingsbesøk på anlegget der delsystemene eller sikkerhetskomponentene produseres, 

kontrolleres og prøves. 

I tillegg til erfaring med kvalitetsstyringssystemer skal revisjonsgruppen ha minst ett medlem som har erfaring i å vurdere 

taubaneanlegg og teknologien for de aktuelle delsystemene eller sikkerhetskomponentene, samt kunnskap om de gjeldende 

kravene i denne forordning. Revisjonen skal omfatte et vurderingsbesøk på produsentens anlegg. Revisjonsgruppen skal 

gjennomgå den tekniske dokumentasjonen nevnt i nr. 3.1 bokstav e) for å verifisere produsentens evne til å identifisere de 

relevante kravene i denne forordning og til å foreta de nødvendige undersøkelsene med sikte på å sikre at delsystemene eller 

sikkerhetskomponentene er i samsvar med disse kravene. 

Produsenten skal underrettes om beslutningen. Underretningen skal inneholde konklusjonene fra revisjonen og den 

begrunnede vurderingen av beslutningen. 

3.4.  Produsenten skal påta seg å oppfylle de forpliktelsene som følger av kvalitetssystemet slik det er godkjent, og til å 

opprettholde det slik at det fortsatt fungerer på en hensiktsmessig og effektiv måte. 

3.5.  Produsenten skal underrette det meldte organet som har godkjent kvalitetssystemet, om enhver planlagt endring av 

kvalitetssystemet. 

Det meldte organet skal vurdere alle foreslåtte endringer og avgjøre om det endrede kvalitetssystemet fortsatt vil 

oppfylle kravene nevnt i nr. 3.2, eller om en ny vurdering er nødvendig. 

Det skal underrette produsenten om resultatet av vurderingen. Ved en revurdering skal det underrette produsenten om sin 

beslutning. Underretningen skal inneholde konklusjonene av undersøkelsen og den begrunnede vurderingen av 

beslutningen. 

4.  Tilsyn på det meldte organets ansvar 

4.1.  Formålet med tilsynet er å sikre at produsenten på korrekt måte oppfyller de forpliktelsene som følger av det godkjente 

kvalitetssystemet. 

4.2.  Produsenten skal for vurderingsformål gi det meldte organet adgang til produksjons-, inspeksjons-, prøvings- og 

lagerlokalene og gi det alle nødvendige opplysninger, særlig 

a)  dokumentasjonen om kvalitetssystemet, 

b)  kvalitetsregistrene, f.eks. inspeksjonsrapporter og prøvingsdata, kalibreringsdata, rapporter om det berørte 

personellets kvalifikasjoner osv. 

4.3.  Det meldte organet skal gjennomføre periodiske revisjoner minst én gang hvert annet år for å sikre at produsenten 

vedlikeholder og anvender kvalitetssystemet, og gi produsenten en revisjonsrapport. 

4.4.  Det meldte organet kan i tillegg foreta uanmeldte besøk hos produsenten. Under slike besøk kan det meldte organet om 

nødvendig utføre eller få utført produktprøvinger for å kontrollere at kvalitetssystemet fungerer korrekt. Det meldte 

organet skal gi produsenten en rapport om besøket samt en prøvingsrapport dersom det er utført prøvinger. 

5.  CE-merking og EU-samsvarserklæring 

5.1.  Produsenten skal påføre CE-merkingen og, på ansvar av det meldte organet nevnt i nr. 3,1, sistnevntes identifikasjons-

nummer på hvert enkelt delsystem eller hver enkelt sikkerhetskomponent som er i samsvar med typen beskrevet i EU-

typeprøvingssertifikatet og oppfyller de gjeldende kravene i denne forordning. 
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5.2.  Produsenten skal utarbeide en skriftlig EU-samsvarserklæring for hver delsystem- eller sikkerhetskomponentmodell og 

kunne stille den til rådighet for de nasjonale myndighetene i 30 år etter at delsystemet eller sikkerhetskomponenten er 

brakt i omsetning. EU-samsvarserklæringen skal angi hvilken delsystem- eller sikkerhetskomponentmodell den er 

utarbeidet for. 

Et eksemplar av EU-samsvarserklæringen skal på anmodning gjøres tilgjengelig for vedkommende myndigheter. 

6.  Produsenten skal i et tidsrom på 30 år etter at delsystemet eller sikkerhetskomponenten er brakt i omsetning, kunne stille 

følgende til rådighet for nasjonale myndigheter: 

a)  Dokumentasjonen nevnt i nr. 3.1. 

b)  De opplysningene om godkjente endringer som er nevnt i nr. 3.5. 

c)  De beslutningene og rapportene fra det meldte organet som er nevnt i nr. 3.5, 4.3 og 4.4. 

7.  Hvert meldt organ skal underrette sin meldermyndighet om godkjenninger av kvalitetssystemer som er utstedt eller 

trukket tilbake, og skal regelmessig eller på anmodning stille til rådighet for sine meldermyndigheter listen over 

godkjenninger av kvalitetssystemer som er avslått, midlertidig opphevet eller på annen måte begrenset. 

Hvert meldt organ skal underrette de andre meldte organene om godkjenninger av kvalitetssystemer som det har avslått, 

midlertidig opphevet, trukket tilbake eller på annen måte begrenset, samt begrunne sin beslutning, og på anmodning, om 

godkjenninger av kvalitetssystemer som det har utstedt. 

På anmodning skal det meldte organet gi Kommisjonen og medlemsstatene et eksemplar av den eller de beslutningene 

om godkjenning av kvalitetssystemer som det har utstedt. 

Det meldte organet skal oppbevare et eksemplar av hver beslutning om godkjenning som det har utstedt, med vedlegg og 

tillegg. 

8.  Representant 

Produsentens forpliktelser i henhold til nr. 3.1, 3.5, 5 og 6 kan på dennes vegne og ansvar oppfylles av produsentens 

representant, forutsatt at de er angitt i fullmakten. 

 _____  
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VEDLEGG V 

FRAMGANGSMÅTER FOR SAMSVARSVURDERING AV DELSYSTEMER OG SIKKERHETSKOMPONENTER: 

MODUL F: TYPESAMSVAR BASERT PÅ VERIFISERING AV DELSYSTEM ELLER 

SIKKERHETSKOMPONENT 

1.  Typesamsvar basert på verifisering av delsystem eller sikkerhetskomponent er den delen av framgangsmåten for 

samsvarsvurdering der produsenten oppfyller forpliktelsene fastsatt i nr. 2, 5.1 og 6 samt sikrer og erklærer som 

eneansvarlig at de aktuelle delsystemene eller sikkerhetskomponentene, som har gjennomgått verifisering som fastsatt i 

nr. 3, er i samsvar med typen beskrevet i EU-typeprøvingssertifikatet og oppfyller de kravene i denne forordning som 

gjelder for dem. 

2.  Produksjon 

Produsenten skal treffe alle nødvendige tiltak for at produksjonsprosessen og tilsynet med den sikrer at de produserte 

delsystemene eller sikkerhetskomponentene er i samsvar med typen beskrevet i EU-typeprøvingssertifikatet og med de 

kravene i denne forordning som gjelder for dem. 

3.  Verifisering 

3.1.  Produsenten skal innlevere en søknad om verifisering av delsystemet eller sikkerhetskomponenten til et meldt organ etter 

eget valg. 

Søknaden skal inneholde 

a)  produsentens navn og adresse, samt representantens navn og adresse dersom søknaden leveres av representanten, 

b)  en skriftlig erklæring om at samme søknad ikke er levert til et annet meldt organ, 

c)  alle opplysninger av betydning for de delsystemene eller sikkerhetskomponentene som er godkjent i henhold til 

modul B, 

d)  den tekniske dokumentasjonen om den godkjente typen samt et eksemplar av EU-typeprøvingssertifikatet eller  

-sertifikatene. 

e)  opplysninger om hvor delsystemet eller sikkerhetskomponenten kan undersøkes. 

3.2.  Det meldte organet skal utføre eller få utført egnede undersøkelser og prøvinger for å kontrollere om delsystemene eller 

sikkerhetskomponentene er i samsvar med den godkjente typen beskrevet i EU-typeprøvingssertifikatet og med de 

gjeldende kravene i denne forordning. 

Undersøkelsene og prøvingene for å kontrollere om delsystemene eller sikkerhetskomponentene er i samsvar med 

gjeldende krav, skal etter produsentens valg utføres enten ved undersøkelse og prøving av hvert delsystem eller hver 

sikkerhetskomponent som angitt i nr. 4, eller ved undersøkelse og prøving av delsystemene eller sikkerhetskomponentene 

på statistisk grunnlag som angitt i nr. 5. 

4.  Verifisering av samsvar ved undersøkelse og prøving av hvert enkelt delsystem eller hver enkelt sikkerhetskomponent 

4.1.  Alle delsystemer eller sikkerhetskomponenter skal undersøkes enkeltvis, og egnede prøvinger fastsatt i den eller de 

relevante harmoniserte standardene og/eller tilsvarende prøvinger fastsatt i andre relevante tekniske spesifikasjoner skal 

utføres for å verifisere at produktene er i samsvar med den godkjente typen beskrevet i EU-typeprøvingssertifikatet og 

med de gjeldende kravene i denne forordning. 

I mangel av en slik harmonisert standard skal det meldte organet avgjøre hvilke prøvinger som skal utføres. 

4.2.  Det meldte organet skal utstede et samsvarssertifikat på grunnlag av de undersøkelsene og prøvingene som er utført, og 

skal påføre sitt identifikasjonsnummer på hvert godkjent delsystem eller hver godkjent sikkerhetskomponent, eller få det 

påført på eget ansvar. 

Produsenten skal for inspeksjonsformål kunne stille samsvarssertifikatene til rådighet for de nasjonale myndighetene i 

30 år etter at delsystemet eller sikkerhetskomponenten er brakt i omsetning. 
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5.  Statistisk verifisering av samsvar 

5.1.  Produsenten skal treffe alle nødvendig tiltak for at produksjonsprosessen og tilsynet med den sikrer at hvert produsert 

parti er ensartet, og skal legge fram sine delsystemer eller sikkerhetskomponenter for verifisering i form av ensartede 

partier. 

5.2.  Det skal tas en stikkprøve fra hvert parti. Alle delsystemene eller sikkerhetskomponentene i stikkprøven skal undersøkes 

enkeltvis, og egnede prøvinger fastsatt i den eller de relevante harmoniserte standardene og/eller tilsvarende prøvinger 

fastsatt i andre relevante tekniske spesifikasjoner skal utføres for å verifisere at produktene er i samsvar med den 

godkjente typen beskrevet i EU-typeprøvingssertifikatet og med de gjeldende kravene i denne forordning, og for å 

avgjøre om partiet skal godkjennes eller avvises. I mangel av en slik harmonisert standard skal det meldte organet avgjøre 

hvilke prøvinger som skal utføres. 

5.3.  Dersom et parti godkjennes, skal alle delsystemer eller sikkerhetskomponenter i partiet anses som godkjent, bortsett fra 

de delsystemene eller sikkerhetskomponentene i prøven som er funnet ikke å oppfylle kravene. 

Det meldte organet skal utstede et samsvarssertifikat på grunnlag av de undersøkelsene og prøvingene som er utført, og 

skal påføre sitt identifikasjonsnummer på hvert godkjent delsystem eller hver godkjent sikkerhetskomponent, eller få det 

påført på eget ansvar. 

Produsenten skal kunne stille samsvarssertifikatene til rådighet for de nasjonale myndighetene i 30 år etter at delsystemet 

eller sikkerhetskomponenten er brakt i omsetning. 

5.4.  Dersom et parti blir avvist, skal det meldte organet eller vedkommende myndighet treffe egnede tiltak for å hindre at dette 

partiet blir brakt i omsetning. Dersom avvisning av partier forekommer ofte, kan det meldte organet innstille den 

statistiske verifiseringen og treffe egnede tiltak. 

6.  CE-merking og EU-samsvarserklæring 

6.1.  Produsenten skal påføre CE-merkingen og, på ansvar av det meldte organet nevnt i nr. 3, sistnevntes identifikasjons-

nummer på hvert enkelt delsystem eller hver enkelt sikkerhetskomponent som er i samsvar med typen beskrevet i EU-

typeprøvingssertifikatet, og som oppfyller de gjeldende kravene i denne forordning. 

6.2.  Produsenten skal utarbeide en skriftlig EU-samsvarserklæring for hver delsystem- eller sikkerhetskomponentmodell og 

kunne stille den til rådighet for de nasjonale myndighetene i 30 år etter at delsystemet eller sikkerhetskomponenten er 

brakt i omsetning. EU-samsvarserklæringen skal angi hvilken delsystem- eller sikkerhetskomponentmodell den er 

utarbeidet for. 

Dersom det meldte organet nevnt i nr. 3 samtykker, og på dets ansvar, kan produsenten også påføre delsystemet eller 

sikkerhetskomponenten det meldte organets identifikasjonsnummer. 

7.  Dersom det meldte organet samtykker, og på dets ansvar, kan produsenten påføre delsystemene eller sikkerhetskompo-

nentene det meldte organets identifikasjonsnummer under produksjonsprosessen. 

8.  Representant 

Produsentens forpliktelser kan på dennes vegne og ansvar oppfylles av produsentens representant, forutsatt at de er angitt 

i fullmakten. En representant kan ikke oppfylle forpliktelsene i henhold til nr. 2 og 5.1. 

 _____  
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VEDLEGG VI 

FRAMGANGSMÅTER FOR SAMSVARSVURDERING AV DELSYSTEMER OG SIKKERHETSKOMPONENTER: 

MODUL G: SAMSVAR BASERT PÅ VERIFISERING AV ENKELTEKSEMPLARER 

1.  Samsvar basert på verifisering av enkelteksemplarer er den framgangsmåten for samsvarsvurdering der produsenten 

oppfyller forpliktelsene fastsatt i nr. 2, 3.1 og 4, samt sikrer og erklærer som eneansvarlig at det aktuelle delsystemet eller 

den aktuelle sikkerhetskomponenten, som er omfattet av bestemmelsene fastsatt i nr. 3, er i samsvar med de kravene i 

denne forordning som gjelder for det/den. 

2.  Produksjon 

Produsenten skal treffe alle nødvendige tiltak for at produksjonsprosessen og tilsynet med den sikrer at det produserte 

delsystemet eller den produserte sikkerhetskomponenten er i samsvar med de gjeldende kravene i denne forordning. 

3.  Verifisering 

3.1.  Produsenten skal innlevere en søknad om verifisering av enkelteksemplarer for et delsystem eller en sikkerhetskomponent 

til et meldt organ etter eget valg. 

Søknaden skal inneholde 

a)  produsentens navn og adresse, samt representantens navn og adresse dersom søknaden leveres av representanten, 

b)  en skriftlig erklæring om at samme søknad ikke er levert til et annet meldt organ, 

c)  den tekniske dokumentasjonen for delsystemet eller sikkerhetskomponenten i henhold til vedlegg VIII, 

d)  opplysninger om hvor delsystemet eller sikkerhetskomponenten kan undersøkes. 

3.2.  Det meldte organet skal undersøke den tekniske dokumentasjonen for delsystemet eller sikkerhetskomponenten og skal 

utføre eller få utført egnede undersøkelser og prøvinger fastsatt i de relevante harmoniserte standardene og/eller 

tilsvarende prøvinger fastsatt i andre relevante tekniske spesifikasjoner, for å kontrollere om delsystemene eller 

sikkerhetskomponentene er i samsvar med de gjeldende kravene i denne forordning. I mangel av en slik harmonisert 

standard skal det meldte organet avgjøre hvilke prøvinger som skal utføres. 

Det meldte organet skal utstede et samsvarssertifikat på grunnlag av de undersøkelsene og prøvingene som er utført, og 

skal påføre sitt identifikasjonsnummer på det godkjente delsystemet eller den godkjente sikkerhetskomponenten, eller få 

det påført på eget ansvar. 

Dersom det meldte organet avslår å utstede et EF-typegodkjenningssertifikat, skal det gi en nærmere begrunnelse for 

avslaget og angi nødvendige korrigerende tiltak som bør treffes. 

Dersom produsenten søker på nytt om verifisering av enkelteksemplarer for det aktuelle delsystemet eller den aktuelle 

sikkerhetskomponenten, skal søknaden leveres til samme meldte organ. 

På anmodning skal det meldte organet gi Kommisjonen og medlemsstatene et eksemplar av samsvarssertifikatet. 

Produsenten skal kunne stille den tekniske dokumentasjonen og samsvarssertifikatet til rådighet for de nasjonale 

myndighetene i 30 år etter at delsystemet eller sikkerhetskomponenten er brakt i omsetning. 

4.  CE-merking og EU-samsvarserklæring 

4.1.  Produsenten skal påføre CE-merkingen, og på ansvar av det meldte organet nevnt i nr. 3, sistnevntes identifikasjons-

nummer på hvert enkelt delsystem eller hver enkelt sikkerhetskomponent som oppfyller de gjeldende kravene i denne 

forordning. 
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4.2.  Produsenten skal utarbeide en skriftlig EU-samsvarserklæring og kunne stille den til rådighet for de nasjonale 

myndighetene i 30 år etter at delsystemet eller sikkerhetskomponenten er brakt i omsetning. EU-samsvarserklæringen 

skal angi hvilket delsystem eller hvilken sikkerhetskomponent den er utarbeidet for. 

Et eksemplar av EU-samsvarserklæringen skal på anmodning gjøres tilgjengelig for vedkommende myndigheter. 

5.  Representant 

Produsentens forpliktelser i henhold til nr. 3.1 og 4 kan på dennes vegne og ansvar oppfylles av produsentens 

representant, forutsatt at de er angitt i fullmakten. 

 _____  
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VEDLEGG VII 

FRAMGANGSMÅTER FOR SAMSVARSVURDERING AV DELSYSTEMER OG SIKKERHETSKOMPONENTER: 

MODUL H 1: SAMSVAR BASERT PÅ FULL KVALITETSSIKRING OG KONSTRUKSJONSKONTROLL 

1.  Samsvar basert på full kvalitetssikring og konstruksjonskontroll er den framgangsmåten for samsvarsvurdering der 

produsenten oppfyller forpliktelsene i nr. 2 og 5 og sikrer og erklærer som eneansvarlig at de aktuelle delsystemene 

eller sikkerhetskomponentene oppfyller kravene i denne forordning som gjelder for dem. 

2.  Produksjon 

Produsenten skal anvende et godkjent kvalitetssystem som angitt i nr. 3 for utforming, produksjon og sluttkontroll og 

prøving av delsystemene eller sikkerhetskomponentene, og skal være underlagt tilsynet omhandlet i nr. 4. Det skal i 

samsvar med nr. 3.6 ha blitt undersøkt om delsystemenes eller sikkerhetskomponentenes tekniske utforming er egnet. 

3.  Kvalitetssystem 

3.1.  Produsenten skal innlevere en søknad til et meldt organ etter eget valg om å få vurdert sitt kvalitetssystem for de 

aktuelle delsystemene eller sikkerhetskomponentene. 

Søknaden skal inneholde 

a)  produsentens navn og adresse, samt representantens navn og adresse dersom søknaden leveres av representanten, 

b)  alle nødvendige opplysninger om delsystemene eller sikkerhetskomponentene som skal produseres, 

c)  den tekniske dokumentasjonen i samsvar med vedlegg VIII for én representativ type av hver kategori av delsystem 

eller sikkerhetskomponent som skal produseres, 

d)  dokumentasjonen om kvalitetssystemet, 

e)  adressen til anlegget der delsystemene eller sikkerhetskomponentene utformes, produseres, kontrolleres og prøves, 

f)  en skriftlig erklæring om at samme søknad ikke er levert til et annet meldt organ. 

3.2.  Kvalitetssystemet skal sikre at delsystemene eller sikkerhetskomponentene er i samsvar med de kravene i denne 

forordning som gjelder for dem. 

Alle elementer, krav og bestemmelser som produsenten har tatt hensyn til, skal dokumenteres på en systematisk og 

oversiktlig måte i form av skriftlige retningslinjer, framgangsmåter og instrukser. Dokumentasjonen av kvalitetssystemet 

skal sikre en ensartet fortolkning av kvalitetsprogrammer, -planer, -håndbøker og -registre. 

Den skal særlig inneholde en tilstrekkelig beskrivelse av 

a)  kvalitetsmålsettingene og organisasjonsstrukturen samt ledelsens ansvar og myndighet med hensyn til 

konstruksjons- og produktkvalitet, 

b)  de tekniske konstruksjonsspesifikasjonene, herunder standarder, som vil bli anvendt, og dersom de harmoniserte 

standardene ikke blir anvendt fullt ut, de tiltakene, herunder andre relevante tekniske spesifikasjoner, som vil bli 

brukt for å sikre at de grunnleggende kravene i denne forordning blir oppfylt, 

c)  de metodene, prosessene og systematiske tiltakene som benyttes for å kontrollere og verifisere konstruksjonen, og 

som vil bli brukt ved konstruksjon av delsystemene eller sikkerhetskomponentene, 

d)  de tilsvarende metodene, prosessene og systematiske tiltakene som vil bli brukt i forbindelse med produksjon, 

kvalitetskontroll og kvalitetssikring, 

e)  undersøkelsene og prøvingene som skal utføres før, under og etter produksjonen, og hyppigheten av dem,  
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f)  kvalitetsregistrene, f.eks. inspeksjonsrapporter og prøvingsdata, kalibreringsdata, rapporter om det berørte 

personellets kvalifikasjoner osv., 

g)  metodene for å overvåke at den nødvendige konstruksjons- og produktkvaliteten er oppnådd, og at kvalitets-

systemet fungerer effektivt. 

3.3.  Det meldte organet skal vurdere kvalitetssystemet for å fastslå om det oppfyller kravene nevnt i nr. 3.2. Det skal 

forutsette at kvalitetssystemet oppfyller kravene med hensyn til de delene av kvalitetssystemet som er i samsvar med de 

tilsvarende spesifikasjonene i den relevante harmoniserte standarden. 

Revisjonen skal omfatte et vurderingsbesøk på anlegget der delsystemene eller sikkerhetskomponentene utformes, 

produseres, kontrolleres og prøves. 

I tillegg til erfaring med kvalitetsstyringssystemer skal revisjonsgruppen ha minst ett medlem som har erfaring i å 

vurdere taubaneanlegg og teknologien for de aktuelle delsystemene eller sikkerhetskomponentene, samt kunnskap om 

de gjeldende kravene i denne forordning. 

Revisjonsgruppen skal gjennomgå den tekniske dokumentasjonen nevnt i nr. 3.1 for å verifisere produsentens evne til å 

identifisere de gjeldende kravene i denne forordning og til å foreta nødvendige undersøkelser med sikte på å sikre at 

delsystemene eller sikkerhetskomponentene er i samsvar med disse kravene. 

Det meldte organet skal underrette produsenten eller dennes representant om sin beslutning. Underretningen skal 

inneholde konklusjonene fra revisjonen og den begrunnede vurderingen av beslutningen. 

3.4.  Produsenten skal påta seg å oppfylle de forpliktelsene som følger av kvalitetssystemet slik det er godkjent, og til å 

opprettholde det slik at det fortsatt fungerer på en hensiktsmessig og effektiv måte. 

3.5.  Produsenten skal underrette det meldte organet som har godkjent kvalitetssystemet, om enhver planlagt endring av 

kvalitetssystemet. 

Det meldte organet skal vurdere alle foreslåtte endringer og avgjøre om det endrede kvalitetssystemet fortsatt vil 

oppfylle kravene nevnt i nr. 3.2, eller om en ny vurdering er nødvendig. 

Det skal underrette produsenten eller representanten om sin beslutning. Underretningen skal inneholde konklusjonene 

fra vurderingen og den begrunnede vurderingen av beslutningen. 

3.6.  Konstruksjonskontroll 

3.6.1.  Produsenten skal innlevere en søknad om undersøkelse av konstruksjonen til det meldte organet nevnt i nr. 3.1. 

3.6.2.  Søknaden skal gjøre det mulig å forstå hvordan delsystemet eller sikkerhetskomponenten er utformet, produsert og 

virker, og å vurdere om de er i samsvar med relevante krav i denne forordning. 

Den skal inneholde 

a)  navn og adresse på produsenten, 

b)  en skriftlig erklæring om at samme søknad ikke er levert til et annet meldt organ, 

c)  den tekniske dokumentasjonen som er beskrevet i vedlegg VIII. 

3.6.3.  Det meldte organet skal vurdere søknaden, og dersom konstruksjonen oppfyller de kravene i denne forordning som får 

anvendelse på delsystemet eller sikkerhetskomponenten, skal det utstede et EU-sertifikat for konstruksjonskontroll til 

produsenten. Sertifikatet skal inneholde produsentens navn og adresse, konklusjonene av undersøkelsen, eventuelle 

vilkår for dets gyldighet og nødvendige data for identifisering av den godkjente konstruksjonen. Sertifikatet kan ha ett 

eller flere vedlegg.   
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Sertifikatet og dets vedlegg skal inneholde alle opplysninger som er relevante for å vurdere om de produserte 

delsystemene eller sikkerhetskomponentene er i samsvar med den undersøkte konstruksjonen og når det er relevant, for 

å kontrollere produkter under bruk. 

Dersom konstruksjonen ikke oppfyller de gjeldende kravene i denne forordning, skal det meldte organet avslå å utstede 

et EU-sertifikat for konstruksjonskontroll og underrette søkeren om dette, med en detaljert begrunnelse for avslaget. 

3.6.4.  Det meldte organet skal holde seg underrettet om alle endringer i det allment anerkjente nåværende utviklingstrinn i 

teknikken som tyder på at den godkjente konstruksjonen ikke lenger oppfyller de gjeldende kravene i denne forordning, 

og bestemme om slike endringer krever ytterligere undersøkelser. I så tilfelle skal det meldte organet underrette 

produsenten om dette. 

Produsenten skal underrette det meldte organet som utstedte EU-sertifikatet for konstruksjonskontroll, om alle 

endringer av den godkjente konstruksjonen som kan påvirke samsvaret med de grunnleggende sikkerhetskravene i 

denne forordning eller med vilkårene for sertifikatets gyldighet. Slike endringer krever tilleggsgodkjenning fra det 

meldte organet som utstedte EU-sertifikatet for konstruksjonskontroll, i form av et tillegg til det opprinnelige EU-

sertifikatet for konstruksjonskontroll. 

3.6.5.  Hvert meldt organ skal underrette sin meldermyndighet om de EU-sertifikatene for konstruksjonskontroll og/eller 

eventuelle tillegg til disse som det har utstedt eller trukket tilbake, og skal regelmessig eller på anmodning stille til 

rådighet for meldermyndigheten listen over slike sertifikater og/eller tillegg til disse som er avslått, midlertidig 

opphevet eller på annen måte begrenset. 

Hvert meldt organ skal underrette de andre meldte organene om de EU-sertifikatene for konstruksjonskontroll og/eller 

eventuelle tillegg til disse som det har avslått, trukket tilbake, midlertidig opphevet eller på annen måte begrenset, og 

på anmodning, om slike sertifikater og/eller tillegg til disse som det har utstedt. 

Kommisjonen, medlemsstatene og de andre meldte organene kan på anmodning få et eksemplar av EU-sertifikatene for 

konstruksjonskontroll og/eller tilleggene til disse. På anmodning kan Kommisjonen og medlemsstatene få et eksemplar 

av den tekniske dokumentasjonen og resultatene av de undersøkelsene som det meldte organet har gjennomført. 

Det meldte organet skal oppbevare et eksemplar av EU-sertifikatet for konstruksjonskontroll med vedlegg og tillegg, 

samt de tekniske dataene, herunder dokumentasjonen som er innsendt av produsenten, fram til sertifikatets 

gyldighetsperiode utløper. 

3.6.6.  Produsenten skal i 30 år etter at delsystemet eller sikkerhetskomponenten er brakt i omsetning, oppbevare et eksemplar 

av EU-sertifikatet for konstruksjonskontroll med vedlegg og tillegg samt den tekniske dokumentasjonen, og kunne 

stille det til rådighet for de nasjonale myndighetene. 

4.  Tilsyn på det meldte organets ansvar 

4.1.  Formålet med tilsynet er å sikre at produsenten på korrekt måte oppfyller de forpliktelsene som følger av det godkjente 

kvalitetssystemet. 

4.2.  Produsenten skal for vurderingsformål gi det meldte organet adgang til konstruksjons-, produksjons-, inspeksjons-, 

prøvings- og lagerlokalene og gi det alle nødvendige opplysninger, særlig 

a)  dokumentasjonen om kvalitetssystemet, 

b)  kvalitetsregistre som fastsatt i konstruksjonsdelen av kvalitetssystemet, for eksempel resultater av analyser, 

beregninger, prøvinger osv., 

c)  kvalitetsregistre som fastsatt i produksjonsdelen av kvalitetssystemet, for eksempel inspeksjonsrapporter, prøvings- 

og kalibreringsdata, rapporter om personellets kvalifikasjoner osv. 

4.3.  Det meldte organet skal gjennomføre periodiske revisjoner for å sikre at produsenten opprettholder og bruker 

kvalitetssystemet, og skal gi produsenten en revisjonsrapport. Hyppigheten av de periodiske revisjonene skal være slik 

at en fullstendig revurdering blir utført hvert tredje år. 
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4.4.  Det meldte organet kan i tillegg foreta uanmeldte besøk hos produsenten. 

Under slike besøk kan det meldte organet om nødvendig utføre eller få utført produktprøvinger for å kontrollere at 

kvalitetssystemet fungerer tilfredsstillende. Det skal gi produsenten en rapport om besøket samt en prøvingsrapport 

dersom det er utført prøvinger. 

5.  CE-merking og EU-samsvarserklæring 

5.1.  Produsenten skal påføre CE-merkingen, og på ansvar av det meldte organet nevnt i nr. 3,1, sistnevntes identifikasjons-

nummer på hvert enkelt delsystem eller hver enkelt sikkerhetskomponent som oppfyller de gjeldende kravene i denne 

forordning. 

5.2.  Produsenten skal utarbeide en skriftlig EU-samsvarserklæring for hver delsystem- eller sikkerhetskomponentmodell og 

kunne stille den til rådighet for de nasjonale myndighetene i 30 år etter at delsystemet eller sikkerhetskomponenten er 

brakt i omsetning. EU-samsvarserklæringen skal angi hvilken delsystem- eller sikkerhetskomponentmodell den er 

utarbeidet for, og hvilket nummer EU-sertifikatet for konstruksjonskontroll har. 

Et eksemplar av EU-samsvarserklæringen skal på anmodning gjøres tilgjengelig for vedkommende myndigheter. 

6.  Produsenten skal i et tidsrom på 30 år etter at delsystemet eller sikkerhetskomponenten er brakt i omsetning, kunne 

stille følgende til rådighet for nasjonale myndigheter: 

a)  Den tekniske dokumentasjonen nevnt i nr. 3.1 bokstav c). 

b)  Dokumentasjonen for kvalitetssystemet nevnt i nr. 3.1 bokstav d). 

c)  De opplysningene om godkjente endringer som er nevnt i nr. 3.5. 

d)  De beslutningene og rapportene fra det meldte organet som er nevnt i nr. 3.3, 3.5, 4.3 og 4.4. 

7.  Hvert meldt organ skal underrette sin meldermyndighet om godkjenninger av kvalitetssystemer som er utstedt eller 

trukket tilbake, og skal regelmessig eller på anmodning stille til rådighet for sine meldermyndigheter listen over 

godkjenninger av kvalitetssystemer som er avslått, midlertidig opphevet eller på annen måte begrenset. 

Hvert meldt organ skal underrette de andre meldte organene om godkjenninger av kvalitetssystemer som det har 

avslått, midlertidig opphevet eller trukket tilbake, og på anmodning om godkjenninger av kvalitetssystemer som det har 

utstedt. 

På anmodning skal det meldte organet gi Kommisjonen og medlemsstatene et eksemplar av den eller de beslutningene 

om godkjenning av kvalitetssystemer som det har utstedt. 

Det meldte organet skal oppbevare et eksemplar av den eller de beslutningene om godkjenning av kvalitetssystemer 

som det har utstedt, med vedlegg og tillegg samt de tekniske dataene, i et tidsrom på 30 år fra utstedelsesdatoen. 

8.  Representant 

Produsentens forpliktelser i henhold til nr. 3.1, 3.6.4, 3.6.6, 5 og 6 kan på dennes vegne og ansvar oppfylles av 

produsentens representant, forutsatt at de er angitt i fullmakten. 

 _____  
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VEDLEGG VIII 

TEKNISK DOKUMENTASJON FOR DELSYSTEMER OG SIKKERHETSKOMPONENTER 

1.  Den tekniske dokumentasjonen skal gjøre det mulig å vurdere om delsystemet eller sikkerhetskomponenten er i samsvar 

med de gjeldende kravene i denne forordning, og skal omfatte en tilfredsstillende analyse og vurdering av risikoen(e). Den 

tekniske dokumentasjonen skal angi de gjeldende kravene og skal, i den grad det er relevant for samsvarsvurderingen, 

dekke delsystemets eller sikkerhetskomponentens konstruksjon, produksjon og virkemåte. 

2.  Den tekniske dokumentasjonen skal, når det er relevant, minst inneholde følgende elementer: 

a)  En generell beskrivelse av delsystemet eller sikkerhetskomponenten. 

b)  Konstruksjons- og produksjonstegninger og lister over komponenter, delmontasjer, kretser osv., og beskrivelser og 

forklaringer som er nødvendige for å forstå tegningene og diagrammene og delsystemets eller sikkerhetskomponentens 

virkemåte. 

c)  en liste over de harmoniserte standardene nevnt i artikkel 17, som er helt eller delvis anvendt, og som det er 

offentliggjort henvisninger til i Den europeiske unions tidende, og, dersom disse harmoniserte standardene ikke er 

anvendt, beskrivelser av de løsningene som er valgt for å oppfylle de grunnleggende kravene i denne forordning, 

herunder en liste over andre relevante tekniske spesifikasjoner som er anvendt. Dersom harmoniserte standarder er 

delvis anvendt, skal den tekniske dokumentasjonen angi hvilke deler som er anvendt. 

d)  Underlagsdokumentasjon som viser om konstruksjonen er tilstrekkelig, herunder resultatene av eventuelle 

konstruksjonsberegninger, undersøkelser eller prøvinger utført av eller for produsenten samt tilhørende rapporter. 

e)  Et eksemplar av bruksanvisningen for delsystemet eller sikkerhetskomponenten. 

f)  For delsystemer, eksemplarer av EU-samsvarserklæringene for sikkerhetskomponentene som er innbygd i delsystemet. 

 _____  
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VEDLEGG IX 

EU-SAMSVARSERKLÆRING FOR DELSYSTEMER OG SIKKERHETSKOMPONENTER nr. …(*) 

1.  Delsystem/sikkerhetskomponent eller delsystem-/sikkerhetskomponentmodell (produkt-, type-, parti- eller serienummer): 

2.  Navn og adresse til produsenten og eventuelt dennes representant: 

3.  Denne samsvarserklæringen utstedes på produsentens eneansvar. 

4.  Erklæringens gjenstand (identifikasjon av delsystemet eller sikkerhetskomponenten som gjør at det/den kan spores). 

Dersom det er nødvendig for å identifisere delsystemet eller sikkerhetskomponenten, kan det legges ved et bilde): 

—  beskrivelse av delsystemet eller sikkerhetskomponenten, 

—  alle relevante bestemmelser som sikkerhetskomponenten skal overholde, og særlig bruksvilkårene. 

5.  Erklæringens gjenstand, som beskrevet i nr. 4, er i samsvar med Unionens gjeldende harmoniseringsregelverk: … 

6.  Henvisninger til de relevante harmoniserte standardene som er brukt, eller henvisninger til de andre tekniske 

spesifikasjonene det erklæres samsvar med: 

7.  Det meldte organet … (navn, adresse, nummer) har utført … (beskrivelse av tiltaket) ... og utstedt sertifikatet eller 

sertifikatene: … (nærmere opplysninger, herunder sertifikatets dato og, dersom det er relevant, opplysninger om dets 

gyldighetstid og vilkårene for dets gyldighet). 

8.  Tilleggsopplysninger: 

Undertegnet for og på vegne av: … 

(sted og utstedelsesdato): 

(navn, stilling) (underskrift): 

 _____  

  

(*)  Produsenten kan velge å tildele samsvarserklæringen et nummer. 
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VEDLEGG X 

SAMMENLIGNINGSTABELL 

Direktiv 2000/9/EF Denne forordning 

— Artikkel 1 

Artikkel 1 nr. 1 Artikkel 2 nr. 1 

Artikkel 1 nr. 2 Artikkel 3 nr. 1 

Artikkel 1 nr. 3 Artikkel 3 nr. 7–9 

Artikkel 1 nr. 4 første ledd Artikkel 2 nr. 1 

Artikkel 1 nr. 4 annet ledd — 

Artikkel 1 nr. 4 tredje ledd Artikkel 9 nr. 3 

Artikkel 1 nr. 5 Artikkel 3 nr. 1 og 3–6 

Artikkel 1 nr. 6 Artikkel 2 nr. 2 

Artikkel 2 — 

Artikkel 3 nr. 1 Artikkel 6 

Artikkel 3 nr. 2 Artikkel 17 

— Artikkel 3 nr. 10–27 

Artikkel 4 Artikkel 8 

Artikkel 5 nr. 1 Artikkel 4 og artikkel 5 nr. 1 

Artikkel 5 nr. 2 Artikkel 5 nr. 4 

Artikkel 6 Artikkel 7 

Artikkel 7 nr. 1–3 Artikkel 18–21 

Artikkel 7 nr. 4 Artikkel 19 nr. 3 

Artikkel 8 Artikkel 4 

Artikkel 9 Artikkel 7 

Artikkel 10 Artikkel 18–21 

Artikkel 11 nr. 1 Artikkel 9 nr. 1 

Artikkel 11 nr. 2 Artikkel 9 nr. 4 

Artikkel 11 nr. 3 — 

Artikkel 11 nr. 4 Artikkel 5 nr. 1 

Artikkel 11 nr. 5 Artikkel 7 

Artikkel 11 nr. 6 og 7 Artikkel 9 nr. 2 

— Artikkel 11–16 

Artikkel 12 Artikkel 9 nr. 4 

Artikkel 13 Artikkel 10 nr. 1 

Artikkel 14 Artikkel 39–43 

Artikkel 15 Artikkel 10 nr. 2 

Artikkel 16 Artikkel 22–38 

Artikkel 17 Artikkel 44 

Artikkel 18 Artikkel 20 og 21 

Artikkel 19 — 

Artikkel 20 — 

Artikkel 21 nr. 3 Artikkel 46 
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Direktiv 2000/9/EF Denne forordning 

Artikkel 22 Artikkel 48 

— Artikkel 45 

— Artikkel 47 

Vedlegg I Vedlegg I 

Vedlegg II Vedlegg II 

Vedlegg III Artikkel 8 

Vedlegg IV Vedlegg IX 

Vedlegg V Vedlegg III–VII 

Vedlegg VI Vedlegg IX 

Vedlegg VII Vedlegg III–VII 

Vedlegg VIII Artikkel 26 

Vedlegg IX Artikkel 20 

— Vedlegg VIII 
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2017/654 

av 19. desember 2016 

om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1628 med hensyn til tekniske og 

generelle krav knyttet til utslippsgrenser for og typegodkjenning av forbrenningsmotorer til  

ikke-veigående mobile maskiner(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1628 av 14. september 2016 om krav til utslippsgrenser 

for forurensende gasser og partikler og typegodkjenning av forbrenningsmotorer til ikke-veigående mobile maskiner, om 

endring av forordning (EU) nr. 1024/2012 og (EU) nr. 167/2013 og om endring og oppheving av direktiv 97/68/EF(1), og særlig 

artikkel 24 nr. 11, artikkel 25 nr. 4 bokstav a), b) og c), artikkel 26 nr. 6, artikkel 34 nr. 9, artikkel 42 nr. 4, artikkel 43 nr. 5 og 

artikkel 48, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) For å utfylle rammene som ble fastsatt ved forordning (EU) 2016/1628 er det nødvendig å fastsette tekniske og generelle 

krav og prøvingsmetoder knyttet til utslippsgrenser, framgangsmåter for EU-typegodkjenning av forbrenningsmotorer til 

ikke-veigående mobile maskiner, tiltak for produksjonssamsvar og krav og framgangsmåter når det gjelder tekniske 

instanser for disse motorene. 

2) Ved rådsbeslutning 97/836/EF(2) tiltrådte Unionen overenskomsten til De forente nasjoners økonomiske kommisjon for 

Europa 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. 

3) For å sikre at bestemmelsene om bygging av motorer som skal monteres i ikke-veigående mobile maskiner, tilsvarer den 

tekniske utviklingen bør de nyeste utgavene av CEN/Cenelec- eller ISO-standarder som er tilgjengelige for offentlig-

heten, få anvendelse når det gjelder visse krav. 

4) Kontroll av motorers samsvar med gjeldende tekniske krav gjennom hele produksjonsprosessen er en viktig del av  

EU-typegodkjenningsprosessen. Derfor bør samsvarskontrollen av framgangsmåtene for produksjon forbedres ytterligere 

og tilpasses de strengere framgangsmåtene som gjelder for veigående kjøretøyer, for å øke den samlede effektiviteten i  

EU-typegodkjenningsprosessen. 

5) For å sikre at de tekniske instansene oppnår det samme høye nivået for kvalitetsstandarder i alle medlemsstater, bør 

denne forordning fastsette de harmoniserte kravene som de tekniske instansene skal oppfylle, samt framgangsmåten for 

vurdering av overholdelsen og for akkreditering av disse instansene. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 102 av 13.4.2017, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 61/2018 av 23. mars 2018 

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

unions tidende nr. 6 av 30.1.2020, s. 39. 

(1) EUT L 252 av 16.9. 2016, s. 53. 

(2) 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). 

2020/EØS/45/41 
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6) Av klarhetshensyn er det hensiktsmessig å tilpasse nummereringen av prøvingsmetodene i denne forordning til 

nummereringen i globalt teknisk reglement nr. 11(1) og i UN-ECE-reglement nr. 96(2). 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Definisjoner 

I denne forordning menes med 

 1) «wobbetall» eller «W» forholdet mellom den likeverdige brennverdien for en gass per volumenhet og kvadratroten av 

gassens relative densitet ved samme referansevilkår: 

W = Hgas × √ρair ρgas⁄  

 2) «λ-forskyvningsfaktor» eller «Sλ» et uttrykk som beskriver motorstyringssystemets nødvendige fleksibilitet med hensyn til 

en endring av luftoverskuddstallet λ dersom motoren bruker en gass med en annen sammensetning enn ren metan, 

 3) «flytende drivstofftilstand» den normale driftstilstanden for en dobbeltdrivstoffmotor når motoren ikke bruker gassformige 

drivstoffer uansett driftsvilkår, 

 4) «dobbeltdrivstofftilstand» den normale driftstilstanden for en dobbeltdrivstoffmotor når motoren samtidig bruker flytende 

drivstoff og et gassformig drivstoff under noen driftsvilkår, 

 5) «system for etterbehandling av partikler» et system for etterbehandling av eksos som er konstruert for å redusere utslipp 

av forurensende partikler ved hjelp av mekanisk eller aerodynamisk separasjon, diffusjons- eller inertseparasjon, 

 6) «turtallsregulator» en innretning eller en reguleringsstrategi som automatisk regulerer motorens turtall eller belastning, og 

som ikke er en hastighetsbegrenser montert i en motor i kategori NRSh, som begrenser motorens høyeste turtall med det 

eneste formål å hindre at motoren kjører ved turtall over en viss grense, 

 7) «omgivelsestemperatur», i et laboratoriemiljø (f.eks. filtervektrom eller -lokale), temperaturen i det angitte laboratoriemiljøet, 

 8) «grunnleggende strategi for utslippskontroll» eller «BECS» en strategi for utslippskontroll som er aktiv i hele 

dreiemoment- og turtallsområdet for motoren med mindre en hjelpestrategi for utslippskontroll (AECS) er aktivert, 

 9) «reagens» ethvert forbruksmedium eller ikke gjenvinnbart medium som er nødvendig for og brukes til effektiv drift av 

systemet for etterbehandling av eksos, 

10) «hjelpestrategi for utslippskontroll» eller «AECS» en strategi for utslippskontroll som aktiveres, og som midlertidig endrer 

en grunnleggende strategi for utslippskontroll (BECS) for et bestemt formål eller som reaksjon på særlige omgivelses- 

og/eller driftsforhold, og som bare er i funksjon så lenge disse forholdene vedvarer, 

11) «godt teknisk skjønn» skjønn i samsvar med allment anerkjente vitenskapelige og tekniske prinsipper og relevante 

tilgjengelige opplysninger, 

12) «høyt turtall» eller «nhi» det høyeste motorturtallet der motoren yter 70 % av største effekt, 

13) «lavt turtall» eller «nlo» det laveste motorturtallet der motoren yter 50 % av største effekt, 

14) «største effekt» eller «Pmax» motorens største effekt i kW, slik den er konstruert av produsenten, 

15) «delstrømsfortynning» en metode for å analysere eksos der en del av den samlede eksosstrømmen skilles ut og deretter 

blandes med en passende mengde fortynningsluft før den føres gjennom partikkelprøvetakingsfilteret, 

  

(1) http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29glob_registry.html 

(2) EUT L 88 av 22.3. 2014, s. 1. 
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16) «forskyvning» forskjellen mellom et nullsignal eller et kalibreringssignal og den respektive verdien som avleses på et 

måleinstrument umiddelbart etter at det har vært brukt i en utslippsprøving, 

17) «justere» å justere et instrument slik at det reagerer korrekt på en kalibreringsstandard som utgjør mellom 75 % og 100 % 

av høyeste verdi for instrumentets måleområde eller det forventede bruksområdet, 

18) «justeringsgass» en renset gassblanding som brukes til å justere gassanalysatorer, 

19) «HEPA-filter» høyeffektivt partikkelluftfilter som er klassifisert til å fjerne minst 99,97 % av partiklene i henhold til 

ASTM F 1471-93, 

20) «kalibrering» prosessen med å stille inn et målesystems respons på et inngangssignal, slik at utgangssignalet stemmer 

overens med referansesignaler innenfor et bestemt område, 

21) «spesifikke utslipp» masseutslipp uttrykt i g/kWh, 

22) «operatørkrav» en motoroperatørs inndata for å styre effekten av motoren, 

23) «turtall ved største dreiemoment» turtallet der motoren oppnår største dreiemoment, slik den er konstruert av produsenten, 

24) «regulert motorturtall» motorens driftsturtall når den styres av den monterte turtallsregulatoren, 

25) «utslipp fra åpent veivhus» enhver strøm fra en motors veivhus som slippes rett ut i miljøet, 

26) «sonde» første del av overføringsledningen som overfører prøven til neste komponent i prøvetakingssystemet, 

27) «prøvingsintervall» et tidsrom som bremsespesifikke utslipp bestemmes i, 

28) «nullgass» en gass som gir verdien null som respons i en analysator, 

29) «nullstilt» at et instrument er justert slik at det gir nullrespons etter en nullkalibreringsstandard, for eksempel renset 

nitrogen eller renset luft, 

30) «stasjonær prøvingssyklus med variabel hastighet for ikke-veigående mobile maskiner» (heretter kalt «NRSC-syklus med 

variabel hastighet») en stasjonær prøvingssyklus for ikke-veigående mobile maskiner som ikke er en NRSC-syklus med 

konstant hastighet, 

31) «stasjonær prøvingssyklus med konstant hastighet for ikke-veigående mobile maskiner» (heretter kalt «NRSC-syklus med 

konstant hastighet») en av følgende stasjonære prøvingssykluser for ikke-veigående mobile maskiner som er definert i 

vedlegg IV til forordning (EU) 2016/1628: D2, E2, G1, G2 eller G3, 

32) «oppdateringsregistrering» frekvensen som analysatoren gir nye, aktuelle verdier med, 

33) «kalibreringsgass» en renset gassblanding som brukes til å kalibrere gassanalysatorer, 

34) «støkiometrisk» det særlige forholdet mellom luft og drivstoff som er slik at det ikke vil være mer drivstoff eller oksygen 

igjen dersom drivstoffet er fullstendig oksidert, 

35) «lagringsmedium» et partikkelfilter, en prøvesekk eller en annen lagringsenhet som brukes til partiprøvetaking, 

36) «fullstrømsfortynning» metoden der eksosstrømmen blandes med fortynningsluft før en del av den fortynnede 

eksosstrømmen skilles ut for analyse, 

37) «toleranse» intervallet som 95 % av et sett registrerte verdier av en viss mengde skal ligge innenfor, mens de resterende 

5 % av de registrerte verdiene avviker fra toleranseintervallet, 

38) «servicetilstand» en særlig tilstand for en dobbeltdrivstoffmotor som aktiveres med henblikk på reparasjon eller for å flytte 

den ikke-veigående mobile maskinen til et trygt sted dersom drift i dobbeltdrivstofftilstand ikke er mulig. 

Artikkel 2 

Krav til andre spesifiserte drivstoffer, drivstoffblandinger eller drivstoffemulsjoner 

Referansedrivstoffene og andre spesifiserte drivstoffer, drivstoffblandinger eller drivstoffemulsjoner som en produsent tar med i 

en søknad om EU-typegodkjenning som nevnt i artikkel 25 nr. 2 i forordning (EU) 2016/1628, skal oppfylle de tekniske 

egenskapene og være beskrevet i opplysningsmappen som angitt i vedlegg I til denne forordning.  
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Artikkel 3 

Tiltak for produksjonssamsvar 

For å sikre at motorene i produksjon er i samsvar med den godkjente typen i samsvar med artikkel 26 nr. 1 i forordning (EU) 

2016/1628, skal godkjenningsmyndighetene treffe de tiltakene og følge de framgangsmåtene som er angitt i vedlegg II til denne 

forordning. 

Artikkel 4 

Metode for å tilpasse laboratorieprøvingsresultatene for utslipp slik at de omfatter forringelsesfaktorene 

Laboratorieprøvingsresultatene for utslipp skal tilpasses slik at de omfatter forringelsesfaktorene, medregnet faktorene som er 

knyttet til måling av antall partikler (PN) og motorer som bruker gassformig drivstoff, nevnt i artikkel 25 nr. 3 bokstav d), 

artikkel 25 nr. 4 bokstav d) og artikkel 25 nr. 4 bokstav e) i forordning (EU) 2016/1628, i samsvar med metoden angitt i 

vedlegg III til denne forordning. 

Artikkel 5 

Krav til utslippskontrollstrategier, NOx-kontrolltiltak og partikkelkontrolltiltak 

Målingene og prøvingene med hensyn til utslippskontrollstrategier nevnt i artikkel 25 nr. 3 bokstav f) i) i forordning (EU) 

2016/1628 og NOx-kontrolltiltakene nevnt i artikkel 25 nr. 3 bokstav f) ii) i nevnte forordning og utslippskontrolltiltakene for 

forurensende partikler samt dokumentasjonen som kreves for å godtgjøre disse, skal gjennomføres i samsvar med de tekniske 

kravene angitt i vedlegg IV til denne forordning. 

Artikkel 6 

Målinger og prøvinger med hensyn til området som er knyttet til den stasjonære prøvingssyklusen for ikke-veigående 

mobile maskiner 

Målingene og prøvingene med hensyn til området nevnt i artikkel 25 nr. 3 bokstav f) iii) i forordning (EU) 2016/1628 skal 

gjennomføres i samsvar med de detaljerte tekniske kravene angitt i vedlegg V til denne forordning. 

Artikkel 7 

Vilkår og metoder for å gjennomføre prøvinger 

Vilkårene for gjennomføring av prøvingene nevnt i artikkel 25 nr. 3 bokstav a) og b) i forordning (EU) 2016/1628, metodene 

for å fastsette innstillinger for motorens belastning og turtall nevnt i artikkel 24 i nevnte forordning, metodene for å ta hensyn til 

utslipp av veivhusgasser nevnt i artikkel 25 nr. 3 bokstav e) i) i nevnte forordning og metodene for å bestemme og ta hensyn til 

kontinuerlig og periodisk regenerering av systemer for etterbehandling av eksos nevnt i artikkel 25 nr. 3 bokstav e) ii) i nevnte 

forordning skal oppfylle kravene angitt i avsnitt 5 og 6 i vedlegg VI til denne forordning. 

Artikkel 8 

Framgangsmåter for å gjennomføre prøvinger 

Prøvingene nevnt i artikkel 25 nr. 3 bokstav a) og f) iv) i forordning (EU) 2016/1628 skal gjennomføres etter framgangsmåtene 

angitt i avsnitt 7 i vedlegg VI og i vedlegg VIII til denne forordning.  
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Artikkel 9 

Framgangsmåter for å måle utslipp og ta prøver 

Utslippsmålingen og prøvetakingen nevnt i artikkel 25 nr. 3 bokstav b) i forordning (EU) 2016/1628 skal gjennomføres etter 

framgangsmåtene angitt i avsnitt 8 i vedlegg VI til denne forordning og i tillegg 1 til nevnte vedlegg. 

Artikkel 10 

Apparater for å gjennomføre prøvinger og for å måle utslipp og ta prøver 

Apparatene for å gjennomføre prøvinger som nevnt i artikkel 25 nr. 3 bokstav a) i forordning (EU) 2016/1628, og for å måle 

utslipp og ta prøver som nevnt i artikkel 25 nr. 3 bokstav b) i nevnte forordning, skal oppfylle de tekniske kravene og 

egenskapene angitt i avsnitt 9 i vedlegg VI til denne forordning. 

Artikkel 11 

Metoder for å vurdere og beregne data 

Dataene nevnt i artikkel 25 nr. 3 bokstav c) i forordning (EU) 2016/1628 skal vurderes og beregnes i samsvar med metoden 

angitt i vedlegg VII til denne forordning. 

Artikkel 12 

Tekniske egenskaper for referansedrivstoffer 

Referansedrivstoffene nevnt i artikkel 25 nr. 2 i forordning (EU) 2016/1628 skal oppfylle de tekniske egenskapene angitt i 

vedlegg IX til denne forordning. 

Artikkel 13 

Detaljerte tekniske spesifikasjoner og vilkår for å levere en motor som er atskilt fra systemet for etterbehandling av 

eksos 

Dersom en produsent leverer en motor som er atskilt fra systemet for etterbehandling av eksos, til en produsent av originalt 

utstyr («OEM-produsent») i Unionen, som fastsatt i artikkel 34 nr. 3 i forordning (EU) 2016/1628, skal leveringen oppfylle de 

detaljerte tekniske spesifikasjonene og vilkårene angitt i vedlegg X til denne forordning. 

Artikkel 14 

Detaljerte tekniske spesifikasjoner og vilkår for midlertidig å bringe motorer i omsetning med sikte på prøving i felt 

Motorer som ikke er EU-typegodkjent i samsvar med forordning (EU) 2016/1628, skal i samsvar med artikkel 34 nr. 4 i nevnte 

forordning godkjennes for midlertidig å bringes i omsetning med sikte på prøving i felt dersom de oppfyller de detaljerte 

tekniske spesifikasjonene og vilkårene angitt i vedlegg XI til denne forordning. 

Artikkel 15 

Detaljerte tekniske spesifikasjoner og vilkår for spesialmotorer 

EU-typegodkjenninger for spesialmotorer og tillatelser til å bringe slike motorer i omsetning skal gis i samsvar med artikkel 34 

nr. 5 og 6 i forordning (EU) 2016/1628 dersom de detaljerte tekniske spesifikasjonene og vilkårene angitt i vedlegg XII til 

denne forordning er oppfylt.  
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Artikkel 16 

Godkjenning av likeverdige motortypegodkjenninger 

UN-ECE-reglementene eller endringer av disse, nevnt i artikkel 42 nr. 4 bokstav a) i forordning (EU) 2016/1628, og 

unionsrettsaktene nevnt i artikkel 42 nr. 4 bokstav b) i nevnte forordning er angitt i vedlegg XIII til denne forordning. 

Artikkel 17 

Nærmere opplysninger om relevant informasjon og veiledning for OEM-produsenter 

Nærmere opplysninger om informasjon og veiledning for OEM-produsenter nevnt i artikkel 43 nr. 2, 3 og 4 i forordning (EU) 

2016/1628 er angitt i vedlegg XIV til denne forordning. 

Artikkel 18 

Nærmere opplysninger om relevant informasjon og veiledning for sluttbrukere 

Nærmere opplysninger om relevant informasjon og veiledning for sluttbrukere nevnt i artikkel 43 nr. 3 og 4 i forordning (EU) 

2016/1628 er angitt i vedlegg XV til denne forordning. 

Artikkel 19 

Kvalitetsstandarder for og vurdering av tekniske instanser 

1. De tekniske instansene skal oppfylle kvalitetsstandardene angitt i vedlegg XVI. 

2. Godkjenningsmyndighetene skal vurdere de tekniske instansene etter framgangsmåten angitt i vedlegg XVI til denne 

forordning. 

Artikkel 20 

Egenskaper for stasjonære og variable prøvingssykluser 

De stasjonære og variable prøvingssyklusene nevnt i artikkel 24 i forordning (EU) 2016/1628 skal oppfylle egenskapene angitt i 

vedlegg XVII til denne forordning. 

Artikkel 21 

Ikrafttredelse og anvendelse 

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 19. desember 2016. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG I 

Krav til andre spesifiserte drivstoffer, drivstoffblandinger eller drivstoffemulsjoner 

1. Krav til motorer som bruker flytende drivstoff 

1.1. Når de søker om EU-typegodkjenning, kan produsentene velge ett av følgende alternativer når det gjelder motorens 

drivstoff: 

a) Motor med standarddrivstoff i samsvar med kravene angitt i nr. 1.2. 

b) Drivstoffspesifikk motor i samsvar med kravene angitt i nr. 1.3. 

1.2. Krav til en motor med standarddrivstoff (diesel, bensin) 

En motor med standarddrivstoff skal oppfylle kravene i nr. 1.2.1–1.2.4. 

1.2.1. Den representative motoren skal oppfylle de gjeldende grenseverdiene angitt i vedlegg II til forordning (EU) 

2016/1628 og kravene angitt i denne forordning når motoren brukes med referansedrivstoffene angitt i nr. 1.1 eller 

2.1 i vedlegg IX. 

1.2.2. I mangel av en standard fra Den europeiske standardiseringsorganisasjon («CEN-standard») for gassolje beregnet på 

bruk i ikke-veigående mobile maskiner eller en tabell over drivstoffegenskaper for gassolje beregnet på bruk i ikke-

veigående mobile maskiner i europaparlaments- og rådsdirektiv 98/70/EF(1), skal dieselreferansedrivstoffet (gassolje 

beregnet på bruk i ikke-veigående mobile maskiner) i vedlegg IX representere kommersiell gassolje med et 

svovelinnhold på høyst 10 mg/kg, et cetantall på minst 45 og et innhold av fettsyremetylester («FAME») på høyst 

7,0 % v/v. Med mindre noe annet er tillatt i samsvar med nr. 1.2.2.1, 1.2.3 og 1.2.4, skal produsenten i samsvar med 

kravene i vedlegg XV framlegge en tilsvarende erklæring for sluttbrukerne om at drift av motoren på gassolje 

beregnet på bruk i ikke-veigående mobile maskiner er begrenset til drivstoff med et svovelinnhold på høyst  

10 mg/kg (20 mg/kg ved sluttdistribusjon), et cetantall på minst 45 og et FAME-innhold på høyst 7,0 % v/v. 

Produsenten kan også angi andre parametrer (f.eks. for smøreevne). 

1.2.2.1. Motorprodusenten skal på tidspunktet for EU-typegodkjenning ikke angi at en motortype eller motorfamilie kan 

brukes i Unionen med andre kommersielle drivstoffer enn dem som oppfyller kravene i dette nummer, med mindre 

produsenten i tillegg oppfyller kravet i nr. 1.2.3. 

a) Når det gjelder bensin, direktiv 98/70/EF eller CEN-standard EN 228:2012. Smøreolje kan tilføyes i samsvar 

med spesifikasjonen fra produsenten. 

b) Når det gjelder diesel (unntatt gassolje beregnet på bruk i ikke-veigående mobile maskiner), europaparlaments- 

og rådsdirektiv 98/70/EF eller CEN-standard EN 590:2013. 

c) Når det gjelder diesel (gassolje beregnet på bruk i ikke-veigående mobile maskiner), direktiv 98/70/EF og også 

både et cetantall på minst 45 og et FAME-innhold på høyst 7,0 % v/v. 

1.2.3. Dersom produsenten tillater at motorene kjører på andre kommersielle drivstoffer enn dem som er angitt i nr. 1.2.2, 

for eksempel B100 (EN 14214:2012+A1:2014), B20 eller B30 (EN16709:2015), eller på bestemte drivstoffer, 

drivstoffblandinger eller drivstoffemulsjoner, skal produsenten treffe følgende tiltak i tillegg til kravene i nr. 1.2.2.1: 

a) I opplysningsdokumentet som er definert i kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/656(2), angi 

spesifikasjonen for kommersielle drivstoff, drivstoffblandinger eller drivstoffemulsjoner som motorfamilien kan 

kjøre på. 

b) Vise at den representative motoren kan oppfylle kravene i denne forordning med hensyn til de angitte 

drivstoffene, drivstoffblandingene eller drivstoffemulsjonene.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 98/70/EF av 13. oktober 1998 om kvaliteten på bensin og dieselolje og om endring av rådsdirektiv 

93/12/EØF (EFT L 350 av 28.12.1998, s. 58). 

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/656 av 19. desember 2016 om fastsettelse av administrative krav knyttet til 

utslippsgrenser for og typegodkjenning av forbrenningsmotorer til ikke-veigående mobile maskiner i samsvar med europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) 2016/1628 (EUT L 102 av 13.4.2017, s. 364). 
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c) Være forpliktet til å oppfylle kravene om overvåking i bruk angitt i delegert kommisjonsforordning  

(EU) 2017/655(1) som gjelder de angitte drivstoffene, drivstoffblandingene eller drivstoffemulsjonene, herunder 

eventuelle blandinger av de angitte drivstoffene, drivstoffblandingene eller drivstoffemulsjonene, og de 

relevante kommersielle drivstoffene som er beskrevet i nr. 1.2.2.1. 

1.2.4. For motorer med elektrisk tenning skal produsentens anbefaling for drivstoff/olje-forholdet følges. Prosentandelen 

olje i drivstoff/smøremiddel-blandingen skal registreres i opplysningsdokumentet angitt i gjennomføringsforordning 

(EU) 2017/656. 

1.3. Krav til en drivstoffspesifikk motor (ED 95 eller E 85) 

En drivstoffspesifikk motor (ED 95 eller E 85) skal oppfylle kravene i nr. 1.3.1 og 1.3.2. 

1.3.1. For ED 95 skal den representative motoren oppfylle de gjeldende grenseverdiene angitt i vedlegg II til forordning 

(EU) 2016/1628 og kravene angitt i denne forordning når motoren brukes med referansedrivstoffet angitt i nr. 1.2 i 

vedlegg IX. 

1.3.2. For E 85 skal den representative motoren oppfylle de gjeldende grenseverdiene angitt i vedlegg II til forordning 

(EU) 2016/1628 og kravene angitt i denne forordning når motoren brukes med referansedrivstoffet angitt i nr. 2.2 i 

vedlegg IX. 

2. Krav til motorer som bruker naturgass/biometan (NG) eller flytende petroleumsgass (LPG) som drivstoff, 

herunder dobbeltdrivstoffmotorer 

2.1. Når de søker om EU-typegodkjenning, kan produsentene velge ett av følgende alternativer når det gjelder motorens 

drivstoff: 

a) Drivstoffuavhengig motor i samsvar med kravene angitt i nr. 2.3. 

b) Drivstoffavhengig motor i samsvar med kravene angitt i nr. 2.4. 

c) Drivstoffspesifikk motor i samsvar med kravene angitt i nr. 2.5. 

2.2. Tillegg 1 inneholder tabeller som sammenfatter kravene til EU-typegodkjenning av motorer som bruker naturgass/ 

biometan eller LPG som drivstoff, og dobbeltdrivstoffmotorer. 

2.3. Krav til en drivstoffuavhengig motor 

2.3.1. For motorer som bruker naturgass/biometan som drivstoff, herunder dobbeltdrivstoffmotorer, skal produsenten 

dokumentere den representative motorens evne til å tilpasse seg alle sammensetninger av naturgass/biometan som 

kan forekomme på markedet. Dokumentasjonen skal foregå i samsvar med dette avsnitt 2 og for dobbeltdrivstoff-

motorer også i samsvar med tilleggsbestemmelsene om framgangsmåten for drivstofftilpasning nevnt i nr. 6.4 i 

vedlegg VIII. 

2.3.1.1. For motorer som bruker komprimert naturgass/biometan (CNG) som drivstoff, er det vanligvis to typer drivstoff, 

med henholdsvis høy brennverdi (H-gass) og lav brennverdi (L-gass), men med betydelig spredning innenfor begge 

områder. De avviker betydelig i energiinnhold, uttrykt ved wobbetall, og λ-forskyvningsfaktor (Sλ). Naturgass med 

en λ-forskyvningsfaktor mellom 0,89 og 1,08 (0,89 ≤ Sλ ≤ 1,08) regnes for å være H-gass, mens naturgass med en  

λ-forskyvningsfaktor mellom 1,08 og 1,19 (1,08 ≤ Sλ ≤ 1,19) regnes for å være L-gass. Referansedrivstoffenes 

sammensetning gjenspeiler de ekstreme variasjonene i Sλ. 

Den representative motoren skal oppfylle kravene i denne forordning til referansedrivstoffene GR (drivstoff 1) og 

G25 (drivstoff 2) som angitt i vedlegg IX, eller til de tilsvarende drivstoffene som er framstilt ved å bruke blandinger 

av rørledningsgass og andre gasser som angitt i tillegg 1 til vedlegg IX, uten at drivstoffsystemet omjusteres manuelt 

mellom de to prøvingene (selvtilpasning er påkrevd). Det tillates én tilpasningskjøring etter at drivstoffet er skiftet. 

Tilpasningskjøringen skal bestå av forkondisjonering før den påfølgende utslippsprøvingen i samsvar med den 

aktuelle prøvingssyklusen. Når det gjelder motorer som prøves ved hjelp av stasjonære prøvingssykluser for ikke-

veigående mobile maskiner («NRSC-syklus»), der forkondisjoneringssyklusen er utilstrekkelig for selvtilpasning av 

motorens drivstoffsystem, kan en alternativ tilpasningskjøring angitt av produsenten gjennomføres før forkon-

disjonering av motoren. 

  

(1) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/655 av 19. desember 2016 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

2016/1628 med hensyn til overvåking av utslipp av forurensende gasser fra forbrenningsmotorer i bruk som er montert i ikke-veigående 

mobile maskiner (EUT L 102 av 13.4.2017, s. 334). 
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2.3.1.1.1. Produsenten kan prøve motoren på et tredje drivstoff (drivstoff 3) dersom λ-forskyvningsfaktoren (Sλ) ligger mellom 

0,89 (dvs. den nedre grensen for GR) og 1,19 (dvs. den øvre grensen for G25), for eksempel når drivstoff 3 er et 

kommersielt drivstoff. Resultatene av denne prøvingen kan danne grunnlag for vurderingen av produksjonssamsvar. 

2.3.1.2. For motorer som bruker flytende naturgass / flytende biometan (LNG) som drivstoff, skal den representative 

motoren oppfylle kravene i denne forordning til referansedrivstoffene GR (drivstoff 1) og G20 (drivstoff 2) som 

angitt i vedlegg IX, eller til de tilsvarende drivstoffene som er framstilt ved å bruke blandinger av rørledningsgass 

og andre gasser, som angitt i tillegg 1 til vedlegg IX, uten at drivstoffsystemet omjusteres manuelt mellom de to 

prøvingene (selvtilpasning er påkrevd). Det tillates én tilpasningskjøring etter at drivstoffet er skiftet. Tilpasnings-

kjøringen skal bestå av forkondisjonering før den påfølgende utslippsprøvingen i samsvar med den aktuelle 

prøvingssyklusen. Når det gjelder motorer som prøves ved hjelp av NRSC-syklusen, der forkondisjoneringssyklusen 

er utilstrekkelig for selvtilpasning av motorens drivstoffsystem, kan en alternativ tilpasningskjøring angitt av 

produsenten gjennomføres før forkondisjonering av motoren. 

2.3.2. For motorer som bruker komprimert naturgass/biometan (CNG) som drivstoff og er selvtilpassende dels til H-

gassområdet og dels til L-gassområdet, og som kan veksle mellom H-gassområdet og L-gassområdet ved hjelp av en 

bryter, skal den representative motoren prøves i begge bryterstillinger på det relevante referansedrivstoffet som angitt i 

vedlegg IX for hvert område. Drivstoffene er GR (drivstoff 1) og G23 (drivstoff 3) for H-gassområdet og G25 (drivstoff 

2) og G23 (drivstoff 3) for L-gassområdet eller de tilsvarende drivstoffene som er framstilt ved å bruke blandinger av 

rørledningsgass og andre gasser, som angitt i tillegg 1 til vedlegg IX. Den representative motoren skal i begge 

bryterstillinger oppfylle kravene i denne forordning uten at drivstoffsystemet omjusteres mellom de to prøvingene. Det 

tillates én tilpasningskjøring etter at drivstoffet er skiftet. Tilpasningskjøringen skal bestå av forkondisjonering før den 

påfølgende utslippsprøvingen i samsvar med den aktuelle prøvingssyklusen. Når det gjelder motorer som prøves ved 

hjelp av NRSC-syklusen, der forkondisjoneringssyklusen er utilstrekkelig for selvtilpasning av motorens drivstoff-

system, kan en alternativ tilpasningskjøring angitt av produsenten gjennomføres før forkondisjonering av motoren. 

2.3.2.1. Produsentene kan prøve motoren på et tredje drivstoff i stedet for G23 (drivstoff 3) dersom λ-forskyvningsfaktoren 

(Sλ) ligger mellom 0,89 (dvs. den nedre grensen for GR) og 1,19 (dvs. den øvre grensen for G25), for eksempel når 

drivstoff 3 er et kommersielt drivstoff. Resultatene av denne prøvingen kan danne grunnlag for vurderingen av 

produksjonssamsvar. 

2.3.3. For motorer som bruker naturgass/biometan som drivstoff, skal utslippsforholdet «r» for hvert forurensende stoff 

bestemmes på følgende måte: 

r =
utslippsresultat med referansedrivstoff 2

utslippsresultat med referansedrivstoff 1
 

eller 

ra =
utslippsresultat med referansedrivstoff 2

utslippsresultat med referansedrivstoff 3
 

og 

rb =
utslippsresultat med referansedrivstoff 1

utslippsresultat med referansedrivstoff 3
 

2.3.4. For motorer som bruker LPG som drivstoff, skal produsenten dokumentere den representative motorens evne til å 

tilpasse seg alle drivstoffsammensetninger som kan forekomme på markedet. 

For motorer som bruker LPG som drivstoff, forekommer det variasjoner i C3/C4-sammensetningen. Disse variasjonene 

gjenspeiles i referansedrivstoffene. Den representative motoren skal oppfylle utslippskravene til referansedrivstoff A og 

B som angitt i vedlegg IX, uten at drivstoffsystemet omjusteres mellom de to prøvingene. Det tillates én tilpasnings-

kjøring etter at drivstoffet er skiftet. Tilpasningskjøringen skal bestå av forkondisjonering før den påfølgende utslipps-

prøvingen i samsvar med den aktuelle prøvingssyklusen. Når det gjelder motorer som prøves ved hjelp av NRSC-

syklusen, der forkondisjoneringssyklusen er utilstrekkelig for selvtilpasning av motorens drivstoffsystem, kan en 

alternativ tilpasningskjøring angitt av produsenten gjennomføres før forkondisjonering av motoren.  
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2.3.4.1. For hvert forurensende stoff bestemmes utslippsforholdet «r» på følgende måte: 

r =
utslippsresultat med referansedrivstoff B

utslippsresultat med referansedrivstoff A
 

2.4. Krav til en drivstoffavhengig motor 

En drivstoffavhengig motor skal oppfylle kravene i nr. 2.4.1–2.4.3. 

2.4.1. For motorer som bruker CNG som drivstoff og er konstruert for å kjøre på gass enten i H-området eller L-området 

2.4.1.1. Den representative motoren skal prøves på det relevante referansedrivstoffet som angitt i vedlegg IX for det 

relevante området. Drivstoffene er GR (drivstoff 1) og G23 (drivstoff 3) for H-gassområdet og G25 (drivstoff 2) og 

G23 (drivstoff 3) for L-gassområdet eller de tilsvarende drivstoffene som er framstilt ved å bruke blandinger av 

rørledningsgass og andre gasser, som angitt i tillegg 1 til vedlegg IX. Den representative motoren skal oppfylle 

kravene i denne forordning uten at drivstoffsystemet omjusteres mellom de to prøvingene. Det tillates én tilpas-

ningskjøring etter at drivstoffet er skiftet. Tilpasningskjøringen skal bestå av forkondisjonering før den påfølgende 

utslippsprøvingen i samsvar med den aktuelle prøvingssyklusen. Når det gjelder motorer som prøves ved hjelp av 

NRSC-syklusen, der forkondisjoneringssyklusen er utilstrekkelig for selvtilpasning av motorens drivstoffsystem, 

kan en alternativ tilpasningskjøring angitt av produsenten gjennomføres før forkondisjonering av motoren. 

2.4.1.2. Produsentene kan prøve motoren på et tredje drivstoff i stedet for G23 (drivstoff 3) dersom λ-forskyvningsfaktoren 

(Sλ) ligger mellom 0,89 (dvs. den nedre grensen for GR) og 1,19 (dvs. den øvre grensen for G25), for eksempel når 

drivstoff 3 er et kommersielt drivstoff. Resultatene av denne prøvingen kan danne grunnlag for vurderingen av 

produksjonssamsvar. 

2.4.1.3. For hvert forurensende stoff bestemmes utslippsforholdet «r» på følgende måte: 

r =
utslippsresultat med referansedrivstoff 2

utslippsresultat med referansedrivstoff 1
 

eller 

ra =
utslippsresultat med referansedrivstoff 2

utslippsresultat med referansedrivstoff 3
 

og 

rb =
utslippsresultat med referansedrivstoff 1

utslippsresultat med referansedrivstoff 3
 

2.4.1.4. Ved levering til kunden skal motoren være påført et merke som angitt i vedlegg III til forordning (EU) 2016/1628, 

som angir hvilket gassområde motoren er EU-typegodkjent for. 

2.4.2. For motorer som bruker naturgass eller LPG som drivstoff og er konstruert for å kjøre på en bestemt drivstoff-

sammensetning 

2.4.2.1. Den representative motoren skal oppfylle utslippskravene til referansedrivstoffene GR og G25 eller til de tilsvarende 

drivstoffene som er framstilt ved å bruke blandinger av rørledningsgass og andre gasser, som angitt i tillegg 1 til 

vedlegg IX når det gjelder CNG, til referansedrivstoffene GR og G20 eller til de tilsvarende drivstoffene som er 

framstilt ved å bruke blandinger av rørledningsgass og andre gasser, som angitt i tillegg 2 til vedlegg VI når det 

gjelder LNG, eller til referansedrivstoffene A og B når det gjelder LPG, som angitt i vedlegg IX. Mellom 

prøvingene er det tillatt å fininnstille drivstoffsystemet. Denne fininnstillingen består av en rekalibrering av 

drivstoffsystemets database uten endring av verken den grunnleggende reguleringsstrategien eller den grunnleg-

gende strukturen i databasen. Eventuell nødvendig utskiftning av deler som er direkte knyttet til drivstoffstrømmen, 

for eksempel innsprøytingsdyser, er tillatt. 

2.4.2.2. For motorer som bruker CNG som drivstoff, kan produsenten prøve motoren på referansedrivstoffene GR og G23 

eller på referansedrivstoffene G25 og G23 eller på de tilsvarende drivstoffene som er framstilt ved å bruke blandinger 

av rørledningsgass og andre gasser, som angitt i tillegg 1 til vedlegg IX, og i slike tilfeller er EU-typegodkjenningen 

gyldig bare for gasser i henholdsvis H-området eller L-området. 
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2.4.2.3. Ved levering til kunden skal motoren være påført et merke som angitt i vedlegg III til gjennomføringsforordning 

(EU) 2017/656, som angir hvilken drivstoffsammensetning motoren er kalibrert for. 

2.5. Krav til en drivstoffspesifikk motor som bruker flytende naturgass / flytende biometan (LNG) som drivstoff 

En drivstoffspesifikk motor som bruker flytende naturgass / flytende biometan som drivstoff, skal oppfylle kravene 

angitt i nr. 2.5.1–2.5.2. 

2.5.1. Drivstoffspesifikk motor som bruker flytende naturgass / flytende biometan (LNG) som drivstoff 

2.5.1.1. Motoren skal kalibreres for en spesifikk LNG-gassammensetning som gir en λ-forskyvningsfaktor som ikke avviker 

mer enn 3 % fra λ-forskyvningsfaktoren for referansedrivstoff G20 som er angitt i vedlegg IX, og hvis etaninnhold 

ikke overstiger 1,5 %. 

2.5.1.2. Dersom kravene angitt i nr. 2.5.1.1. ikke er oppfylt, skal produsenten søke om typegodkjenning av en drivstoff-

uavhengig motor i samsvar med spesifikasjonene i nr. 2.1.3.2. 

2.5.2. Drivstoffspesifikk motor som bruker flytende naturgass (LNG) som drivstoff 

2.5.2.1. For en dobbeltdrivstoffmotorfamilie skal motorene kalibreres for en spesifikk LNG-sammensetning som gir en  

λ-forskyvningsfaktor som ikke avviker mer enn 3 % fra λ-forskyvningsfaktoren for G20-drivstoffet som er angitt i 

vedlegg IX, og hvis etaninnhold ikke overstiger 1,5 %. Den representative motoren skal bare prøves med 

referansedrivstoffet G20 eller det tilsvarende drivstoffet som er framstilt ved å bruke en blanding av rørledningsgass 

og andre gasser, som angitt i tillegg 1 til vedlegg IX. 

2.6. EU-typegodkjenning av et medlem av en motorfamilie 

2.6.1. Med unntak av tilfellet nevnt i nr. 2.6.2 skal EU-typegodkjenningen av en representativ motor uten ytterligere 

prøving utvides til å gjelde alle medlemmer av motorfamilien og gjelde for alle drivstoffsammensetninger innenfor 

det området som den representative motoren er EU-typegodkjent for (for motorer beskrevet i nr. 2.5), eller samme 

drivstoffområde (for motorer beskrevet i nr. 2.3 eller 2.4) som den representative motoren er EU-typegodkjent for. 

2.6.2. Dersom den tekniske instansen finner at den innsendte søknaden med hensyn til den valgte representative motoren 

ikke fullt ut representerer motorfamilien definert i vedlegg IX til gjennomføringsforordning (EU) 2017/656, kan den 

tekniske instansen velge og prøve en alternativ og om nødvendig en ekstra referanseprøvingsmotor. 

2.7. Tilleggskrav til dobbeltdrivstoffmotorer 

For å få EU-typegodkjenning av en dobbeltdrivstoffmotor eller -motorfamilie skal produsenten 

a) gjennomføre prøvingene i samsvar med tabell 1.3 i tillegg 1, 

b) i tillegg til kravene i avsnitt 2, dokumentere at dobbeltdrivstoffmotorene har gjennomgått prøvingene og 

oppfyller kravene angitt i vedlegg VIII. 

 _____  
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Tillegg 1 

Sammendrag av godkjenningsprosessen for motorer som bruker naturgass og LPG som drivstoff, herunder 

dobbeltdrivstoffmotorer 

Tabell 1.1–1.3 inneholder et sammendrag av godkjenningsprosessen for motorer som bruker naturgass og LPG som drivstoff, 

og det minste antall prøvinger som kreves for å godkjenne dobbeltdrivstoffmotorer. 

Tabell 1.1 

EU-typegodkjenning av motorer som bruker naturgass som drivstoff 

 

Nr. 2.3: Krav til 

en drivstoff-

uavhengig motor 

Antall 

prøvings-

sykluser 

Beregning av «r» 

Nr. 2.4: Krav 

til en drivstoff-

avhengig 

motor 

Antall 

prøvings-

sykluser 

Beregning av «r» 

Se nr. 2.3.1. 

NG-drevet 

motor som 

kan tilpasses 

alle 

drivstoff-

sammen-

setninger 

GR (1) og G25 (2) 

På produsentens 

anmodning kan 

motoren prøves 

med et ekstra 

kommersielt 

drivstoff (3), 

dersom Sl = 0,89 

– 1,19 

2 

(høyst 3) 
r =

drivstoff 2(G25)

drivstoff 1(GR)
 

og dersom motoren ble prøvd med et ekstra 

drivstoff, 

ra =
drivstoff 2(G25)

drivstoff 3(kommersielt drivstoff)
 

og 

rb

=
drivstoff 1(GR)

drivstoff 3(G23 eller kommersielt drivstoff)
 

   

Se nr. 2.3.2. 

NG-drevet 

motor som 

er 

selvtilpas-

sende ved 

hjelp av en 

bryter 

GR (1) og G23 (3) 

for H og 

G25 (2) og G23 

(3) for L 

På produsentens 

anmodning kan 

motoren prøves 

med et kom-

mersielt drivstoff 

(3) i stedet for 

G23, 

dersom Sl = 0,89 

– 1,19 

2 for H-

området 

og 

2 for L-

området, 

ved de 

respektive 

bryterinn-

stillingene 

rb

=
drivstoff 1(GR)

drivstoff 3(G23 eller kommersielt drivstoff)
 

og 

ra

=
drivstoff 2(G25)

drivstoff 3(G23 eller kommersielt drivstoff)
 

   

Se nr. 2.4.1. 

NG-drevet 

motor som 

er konstruert 

for å kjøre 

på gass 

enten i H-

området 

eller L-

området 

   GR (1) og G23 

(3) for H eller 

G25 (2) og G23 

(3) for L 

På produsen-

tens anmod-

ning kan 

motoren 

prøves med et 

kommersielt 

drivstoff (3) i 

stedet for G23, 

dersom Sl = 

0,89 – 1,19 

2 for H-

området 

eller 

2 for L-

området 

2 

rb

=
drivstoff 1(GR)

drivstoff 3(G23 eller kommersielt drivstoff)
 

For H-området 

eller 

ra

=
drivstoff 2(G25)

drivstoff 3(G23 eller kommersielt drivstoff)
 

For L-området 

Se nr. 2.4.2. 

NG-drevet 

motor som 

er konstruert 

for å kjøre 

på en 

bestemt 

drivstoff-

sammen-

setning 

   GR (1) og G25 

(2), 

Fininnstilling 

er tillatt 

mellom 

prøvingene. 

På produsen-

tens anmod-

ning kan 

motoren 

prøves på: 

GR (1) og G23 

(3) for H eller 

G25 (2) og G23 

(3) for L 

2 

2 for H-

området 

eller 

2 for L-

området 
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Tabell 1.2 

EU-typegodkjenning av motorer som bruker LPG som drivstoff 

 

Nr. 2.3: Krav til en 

drivstoffuavhengig 

motor 

Antall 

prøvings-

sykluser 

Beregning av «r» 

Nr. 2.4: Krav til en 

drivstoffavhengig 

motor 

Antall 

prøvings-

sykluser 

Beregning 

av «r» 

Se nr. 2.3.4. 

LPG-drevet motor som kan 

tilpasses alle drivstoff-

sammensetninger 

Drivstoff A og 

drivstoff B 

2 
r =

drivstoff B

drivstoff A
 

   

Se nr. 2.4.2. 

LPG-drevet motor som er 

konstruert for å kjøre på en 

bestemt drivstoffsammen-

setning 

   Drivstoff A og B, 

fininnstilling er 

tillatt mellom 

prøvingene 

2  

Tabell 1.3 

Minste antall prøvinger som kreves for EU-typegodkjenning av dobbeltdrivstoffmotorer 

Type 

dobbeltdriv-

stoffmotor 

Flytende 

drivstofftilstand 

Dobbeltdrivstofftilstand 

CNG LNG LNG20 LPG 

1A  Uavhengig eller 

avhengig 

(2 prøvinger) 

Uavhengig 

(2 prøvinger) 

Drivstoffspesifikk 

(1 prøving) 

Uavhengig eller 

avhengig 

(2 prøvinger) 

1B Uavhengig 

(1 prøving) 

Uavhengig eller 

avhengig 

(2 prøvinger) 

Uavhengig 

(2 prøvinger) 

Drivstoffspesifikk 

(1 prøving) 

Uavhengig eller 

avhengig 

(2 prøvinger) 

2A  Uavhengig eller 

avhengig 

(2 prøvinger) 

Uavhengig 

(2 prøvinger) 

Drivstoffspesifikk 

(1 prøving) 

Uavhengig eller 

avhengig 

(2 prøvinger) 

2B Uavhengig 

(1 prøving) 

Uavhengig eller 

avhengig 

(2 prøvinger) 

Uavhengig 

(2 prøvinger) 

Drivstoffspesifikk 

(1 prøving) 

Uavhengig eller 

avhengig 

(2 prøvinger) 

3B Uavhengig 

(1 prøving) 

Uavhengig eller 

avhengig 

(2 prøvinger) 

Uavhengig 

(2 prøvinger) 

Drivstoffspesifikk 

(1 prøving) 

Uavhengig eller 

avhengig 

(2 prøvinger) 
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VEDLEGG II 

Tiltak for produksjonssamsvar 

1. Definisjoner 

I dette vedlegg menes med 

1.1. «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, 

1.2. «revisjon» en prosess for innsamling av dokumentasjon som brukes til å evaluere hvor godt revisjonskriteriene er 

blitt anvendt; den bør være objektiv, upartisk og uavhengig, og revisjonsprosessen bør være systematisk og 

dokumentert, 

1.3. «korrigerende tiltak» en problemløsende prosess 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. 

2. Formål 

2.1. Tiltakene for produksjonssamsvar har som mål å sikre at hver enkelt motor er i samsvar med spesifikasjonen og 

oppfyller kravene til ytelse og merking for den godkjente motortypen eller motorfamilien. 

2.2. Framgangsmåtene omfatter alltid en vurdering av kvalitetsstyringssystemene, som kalles «førstegangsvurdering», og 

som er beskrevet i avsnitt 3, samt verifisering og produksjonsrelaterte kontroller, som kalles «tiltak for produktsam-

svar», og som er beskrevet i avsnitt 4. 

3. Førstegangsvurdering 

3.1. Før godkjenningsmyndigheten gir EU-typegodkjenning skal den kontrollere at produsenten har etablert tilfreds-

stillende ordninger og framgangsmåter som sikrer effektiv kontroll med at motorer når de er i produksjon, er i 

samsvar med den godkjente motortypen eller motorfamilien. 

3.2. Retningslinjene for revisjon av systemer for kvalitets- og/eller miljøstyring angitt i EN ISO 19011:2011-standarden 

får anvendelse på førstegangsvurderingen. 

3.3. Godkjenningsmyndigheten skal godkjenne førstegangsvurderingen og tiltakene for produktsamsvar i avsnitt 4, idet 

det ved behov tas hensyn til ett av tiltakene beskrevet i nr. 3.3.1–3.3.3, eller en kombinasjon av disse tiltakene i sin 

helhet eller delvis. 

3.3.1. Førstegangsvurderingen og/eller kontrollen av tiltakene for produktsamsvar skal utføres av den godkjennings-

myndigheten som gir godkjenningen, eller av et utpekt organ på vegne av godkjenningsmyndigheten. 

3.3.1.1. Ved vurdering av omfanget av førstegangsvurderingen kan godkjenningsmyndigheten ta hensyn til tilgjengelige 

opplysninger om produsentens sertifisering som ikke er godkjent i henhold til nr. 3.3.3. 

3.3.2. Førstegangsvurderingen og kontrollen av tiltakene for produktsamsvar kan også foretas av godkjennings-

myndigheten i en annen medlemsstat eller av det organet som er utpekt til dette formålet av godkjennings-

myndigheten. 

3.3.2.1. 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 motorene som skal EU-typegodkjennes. 

3.3.2.2. Når godkjenningsmyndigheten i en annen medlemsstat mottar en anmodning om en samsvarserklæring fra 

godkjenningsmyndigheten i en medlemsstat som gir EU-typegodkjenning, skal den umiddelbart oversende samsvars-

erklæringen eller opplyse om at den ikke kan utarbeide en slik erklæring.  
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3.3.2.3. Samsvarserklæringen skal minst inneholde følgende: 

3.3.2.3.1. Konsern eller selskap (f.eks. XYZ bil). 

3.3.2.3.2. Del av organisasjon (f.eks. europeisk avdeling). 

3.3.2.3.3. Produksjonsanlegg/fabrikker (f.eks. motorfabrikk 1 (Det forente kongerike) – motorfabrikk 2 (Tyskland)). 

3.3.2.3.4. Motortyper/motorfamilier som er omfattet. 

3.3.2.3.5. Områder som er vurdert (f.eks. motormontering, prøving av motorer og etterbehandling). 

3.3.2.3.6. Dokumenter som er undersøkt (f.eks. selskapets og fabrikkens kvalitetshåndbok og -prosedyrer). 

3.3.2.3.7. Dato for vurderingen (f.eks. revisjon utført 18.–30.5.2013). 

3.3.2.3.8. Planlagt inspeksjonsbesøk (f.eks. oktober 2014). 

3.3.3. Godkjenningsmyndigheten skal også anse kravene til førstegangsvurderingen i nr. 3.3 som oppfylt dersom produ-

senten har en egnet sertifisering i henhold til harmonisert standard EN ISO 9001:2008 eller en tilsvarende 

harmonisert standard. Produsenten skal framlegge opplysninger om sertifiseringen og forplikte seg til å underrette 

godkjenningsmyndigheten om enhver endring av dens gyldighet eller virkeområde. 

4. Tiltak for produktsamsvar 

4.1. Alle motorer som er EU-typegodkjent i henhold til forordning (EU) 2016/1628, denne delegerte forordning, delegert 

forordning (EU) 2017/655 og gjennomføringsforordning (EU) 2017/656, skal produseres på en slik måte at de er i 

samsvar med den godkjente motortypen eller motorfamilien ved å oppfylle kravene i dette vedlegg, forordning (EU) 

2016/1628 og ovennevnte delegerte forordninger og gjennomføringsforordninger. 

4.2. Før godkjenningsmyndigheten gir en EU-typegodkjenning i henhold til forordning (EU) 2016/1628 og de delegerte 

rettsakter og gjennomføringsrettsakter vedtatt i henhold til nevnte forordning, skal den kontrollere at det finnes 

hensiktsmessige ordninger og dokumenterte kontrollplaner, som fastsettes i samarbeid med produsenten for hver 

godkjenning, der det med bestemte mellomrom foretas nødvendige prøvinger eller tilhørende kontroller for å bekrefte at 

det fortsatt er samsvar med den godkjente motortypen eller motorfamilien, herunder eventuelt prøvinger angitt i 

forordning (EU) 2016/1628 og de delegerte rettsakter og gjennomføringsrettsakter vedtatt i henhold til nevnte 

forordning. 

4.3. Innehaveren av EU-typegodkjenningen skal 

4.3.1. sikre at det foreligger og anvendes framgangsmåter for effektivt å kontrollere at motorene er i samsvar med den 

godkjente motortypen eller motorfamilien, 

4.3.2. ha tilgang til det prøvingsutstyret eller annet egnet utstyr som er nødvendig for å kontrollere samsvar med hver 

godkjent motortype eller motorfamilie, 

4.3.3. 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, 

4.3.4. for motorkategori NRSh og NRS, unntatt NRS-v-2b and NRS-v-3, sikre at det for hver motortype minst foretas de 

kontrollene og prøvingene som er fastsatt i forordning (EU) 2016/1628 og de delegerte rettsakter og gjennomførings-

rettsakter vedtatt i henhold til denne forordning; for andre kategorier kan prøvinger av komponenter eller montering av 

komponenter med et relevant kriterium avtales mellom produsenten og godkjenningsmyndigheten, 

4.3.5. analysere resultatene fra hver prøvings- eller kontrolltype for å kontrollere og sikre at produktets egenskaper er 

varige innenfor den normale variasjonen i industriproduksjon, 

4.3.6. sikre at alle prøvelegemer eller prøver som tyder på manglende samsvar med den aktuelle prøvingstypen, fører til ny 

prøvetaking og ny prøving. 

4.4. Dersom de ytterligere resultatene av revisjon og kontroll nevnt i nr. 4.3.6 etter godkjenningsmyndighetens mening 

anses ikke å være tilfredsstillende, skal produsenten sikre at produksjonssamsvar gjenopprettes så snart som mulig 

ved korrigerende tiltak som er tilfredsstillende for godkjenningsmyndigheten.  
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5. Løpende kontroll 

5.1. Den myndighet som har gitt EU-typegodkjenning, kan når som helst ved hjelp av periodiske revisjoner kontrollere 

metodene som brukes til kontroll av produksjonssamsvar ved hvert produksjonsanlegg. Produsenten skal for dette 

formål gi adgang til stedene der produksjon, inspeksjon, prøving, lagring og distribusjon finner sted, og gi alle 

nødvendige opplysninger med hensyn til dokumentasjon og register for kvalitetsstyringssystemet. 

5.1.1. Den normale metoden for slike periodiske revisjoner skal bestå i å overvåke at framgangsmåtene fastsatt i avsnitt 3 

og 4 (førstegangsvurdering og tiltak for produktsamsvar) fortsatt er effektive. 

5.1.1.1. Tilsyn som utføres av de tekniske instansene (kvalifisert eller anerkjent i henhold til nr. 3.3.3), skal anses å oppfylle 

kravene i nr. 5.1.1 med hensyn til de framgangsmåtene som er fastsatt ved førstegangsvurderingen. 

5.1.1.2. Den minste hyppigheten på kontrollene (unntatt dem som er nevnt i nr. 5.1.1.1) for å sikre at de relevante 

kontrollene av produksjonssamsvar utført i samsvar med avsnitt 3 og 4 vurderes over et tidsrom som er tilpasset den 

tilliten som godkjenningsmyndigheten har til innehaveren av typegodkjenningen, skal være minst én gang hvert 

annet år. Ytterligere kontroller skal imidlertid utføres av godkjenningsmyndigheten, avhengig av den årlige 

produksjonen, resultatene av tidligere vurderinger, behovet for å overvåke korrigerende tiltak og etter en begrunnet 

anmodning fra en annen godkjenningsmyndighet eller en markedstilsynsmyndighet. 

5.2. Ved hver inspeksjon skal prøvings- og kontrollrapportene og produksjonsoversiktene gjøres tilgjengelige for 

inspektøren, særlig fra prøvingene og kontrollene som kreves i nr. 4.2. 

5.3. 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. 

5.4. Dersom kontrollnivået synes utilfredsstillende, eller når det synes nødvendig å kontrollere om prøvingene foretatt i 

henhold til nr. 5.2 eller etter en begrunnet anmodning fra en annen godkjenningsmyndighet eller en markedstil-

synsmyndighet, er gyldige, skal inspektøren velge ut prøver som skal prøves i produsentens laboratorium eller 

sendes til den tekniske instansen for fysisk prøving i samsvar med kravene angitt i avsnitt 6 i forordning (EU) 

2016/1628 og i de delegerte rettsakter og gjennomføringsrettsakter vedtatt i henhold til nevnte forordning. 

5.5. Dersom godkjenningsmyndigheten eller en godkjenningsmyndighet i en annen medlemsstat, i samsvar med 

artikkel 39 nr. 3 i forordning (EU) 2016/1628, avdekker utilfredsstillende resultater under en inspeksjon eller 

gjennomgåelse av overvåkingen, skal godkjenningsmyndigheten sikre at alle nødvendige tiltak treffes for å 

gjenopprette produksjonssamsvar så raskt som mulig. 

6. Krav til prøving av produksjonssamsvar i tilfeller med utilfredsstillende kontrollnivå for produksjons-

samsvar som nevnt i nr. 5.4 

6.1. Dersom kontrollnivået for produksjonssamsvar som nevnt i nr. 5.4 eller nr. 5.5 viser seg å være utilfredsstillende, 

skal produksjonssamsvaret kontrolleres ved utslippsprøving på grunnlag av beskrivelsen i EU-typegodkjennings-

dokumentene angitt i vedlegg IV til gjennomføringsforordning (EU) 2017/656. 

6.2. Med mindre annet er fastsatt i nr. 6.3, får følgende framgangsmåte anvendelse: 

6.2.1. Tre motorer og eventuelt tre etterbehandlingssystemer skal tas ut tilfeldig til kontroll fra serieproduksjonen av den 

aktuelle motortypen. Det skal tas ut ytterligere motorer dersom det er nødvendig for å kunne oppnå positivt eller 

negativt resultat. Minst fire motorer må prøves for å oppnå positivt resultat. 

6.2.2. Etter at inspektøren har valgt motorer, skal produsenten ikke foreta noen justeringer av de motorene som er valgt. 

6.2.3. Motorene skal gjennomgå utslippsprøving i samsvar med kravene i vedlegg VI, eller, når det gjelder dobbeltdriv-

stoffmotorer, i samsvar med tillegg 2 til vedlegg VIII, og skal gjennomgå prøvingssyklusene som er relevante for 

motortypen i samsvar med vedlegg XVII.  
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6.2.4. Grenseverdiene skal være de som er angitt i vedlegg II til forordning (EF) 2016/1628. Når det gjelder en motor med 

etterbehandlingssystem med uregelmessig regenerering som nevnt i nr. 6.6.2 i vedlegg VI, skal alle utslippsresultater 

for forurensende gasser eller partikler justeres med den relevante faktoren for motortypen. I alle tilfeller skal alle 

utslippsresultater for forurensende gasser eller partikler justeres ved å benytte de relevante forringelsesfaktorene for 

den aktuelle motortypen, som bestemt i samsvar med vedlegg III. 

6.2.5. Prøvingene skal utføres på nyproduserte motorer. 

6.2.5.1. På anmodning fra produsenten kan prøvingene utføres på motorer som er innkjørt i høyst 2 % av utslippsperioden 

eller 125 timer, alt etter hva som er kortest. Dersom innkjøringen skal utføres av produsenten, skal vedkommende 

forplikte seg til ikke å foreta noen justeringer på disse motorene. Dersom produsenten har angitt en framgangsmåte 

for innkjøring i nr. 3.3 i opplysningsdokumentet, som angitt i vedlegg I til gjennomføringsforordning (EU) 

2017/656, skal innkjøringen utføres etter denne framgangsmåten. 

6.2.6. På grunnlag av prøvinger som utføres ved at det tas stikkprøver av motorene som angitt i tillegg 1, anses 

serieproduksjonen av de aktuelle motorene for å være i samsvar med den godkjente typen dersom det oppnås positivt 

resultat for alle forurensende stoffer, og for ikke å være i samsvar med den godkjente typen dersom det oppnås 

negativt resultat for ett forurensende stoff, i samsvar med prøvingskriteriene i tillegg 1 og som vist i figur 2.1. 

6.2.7. Når det er oppnådd positivt resultat for ett forurensende stoff, kan dette resultatet ikke endres som følge av et resultat 

av eventuelle ekstra prøvinger som foretas for å oppnå et resultat for de øvrige forurensende stoffene. 

Dersom det ikke oppnås positivt resultat for alle forurensende stoffer og det ikke oppnås negativt resultat for noen 

forurensende stoffer, skal det foretas en prøving på en annen motor. 

6.2.8. Dersom det ikke oppnås noe resultat, kan produsenten når som helst beslutte å stanse prøvingen. I så fall skal 

resultatet registreres som negativt. 

6.3. Som unntak fra nr. 6.2.1 får følgende framgangsmåte anvendelse på motortyper med et salgsvolum i Unionen på 

mindre enn 100 enheter per år: 

6.3.1. Én motor og eventuelt ett etterbehandlingssystem skal tas ut tilfeldig til kontroll fra serieproduksjonen av den 

aktuelle motortypen. 

6.3.2. Dersom motoren oppfyller kravene angitt i nr. 6.2.4, oppnås et positivt resultat, og ytterligere prøving er ikke 

nødvendig. 

6.3.3. Dersom prøvingen ikke oppfyller kravene angitt i nr. 6.2.4, skal framgangsmåten beskrevet i nr. 6.2.6–6.2.9 følges. 

6.4. Alle disse prøvingene kan utføres med relevante kommersielle drivstoffer. På anmodning fra produsenten skal 

imidlertid referansedrivstoffene beskrevet i vedlegg IX, benyttes. Dette innebærer prøvinger som beskrevet i 

tillegg 1 til vedlegg I, med minst to av referansedrivstoffene for hver motor som bruker gassformig drivstoff, unntatt 

når det gjelder motorer som bruker gassformig drivstoff med en drivstoffspesifikk EU-typegodkjenning, der det 

kreves bare ett referansedrivstoff. Dersom mer enn ett gassformig referansedrivstoff brukes, skal resultatene 

dokumentere at motoren overholder grenseverdiene med hvert enkelt drivstoff. 

6.5. Manglende samsvar for motorer som bruker gassformig drivstoff 

Ved en eventuell tvist som gjelder manglende samsvar for motorer som bruker gassformig drivstoff, herunder 

dobbeltdrivstoffmotorer, ved bruk av et kommersielt drivstoff, skal prøvingene utføres med et referansedrivstoff som 

den representative motoren er prøvd med, og på anmodning fra produsenten, med det eventuelle tredje ekstra 

drivstoffet som er nevnt i nr. 2.3.1.1.1, 2.3.2.1 og 2.4.1.2 i vedlegg I, og som den representative motoren kan ha vært 

prøvd med. Dersom det er relevant, skal resultatet omregnes ved hjelp av de relevante faktorene «r», «ra» eller «rb» 

som beskrevet i nr. 2.3.3, 2.3.4.1 og 2.4.1.3 i vedlegg I. Dersom r, ra eller rb er mindre enn 1, skal det ikke foretas 

noen korreksjon. De målte resultatene og eventuelt de beregnede resultatene skal dokumentere at motoren 

overholder grenseverdiene med alle relevante drivstoffer (for eksempel drivstoff 1, 2 og eventuelt det tredje 

drivstoffet for motorer som bruker naturgass/biometan som drivstoff, og drivstoff A og B for motorer som bruker 

LPG som drivstoff). 
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Figur 2.1 

Diagram over prøving av produksjonssamsvar 
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Tillegg 1 

Framgangsmåte for prøving av produksjonssamsvar 

1. Dette tillegg beskriver den framgangsmåten som skal benyttes for å kontrollere produksjonssamsvar for utslipp av 

forurensende stoffer. 

2. Med et prøveantall på minst tre motorer skal framgangsmåten for prøvetaking fastsettes slik at sannsynligheten er  

0,90 (produsentens risiko = 10 %) for at et parti godtas i prøvingen med 30 % av motorene defekte, mens sannsynligheten 

er 0,10 (forbrukerens risiko = 10 %) for at et parti godtas med 65 % av motorene defekte. 

3. Følgende framgangsmåte benyttes for hvert av de forurensende stoffene i utslippet (se figur 2.1): 

La: n = det aktuelle prøveantallet. 

4. For prøven regnes det ut en prøvingsstatistikk som bestemmer det kumulative antallet prøvinger som ikke er i samsvar, ved 

den n-te prøvingen. 

5. Deretter gjelder følgende: 

a) Dersom det statistiske resultatet av prøvingen er mindre enn eller lik antall godkjente resultater for det prøveantallet 

som er angitt i tabell 2.1, skal resultatet for det forurensende stoffet godkjennes. 

b) Dersom det statistiske resultatet av prøvingen er større enn eller lik antall ikke-godkjente resultater for det prøveantallet 

som er angitt i tabell 2.1, skal resultatet for det forurensende stoffet ikke godkjennes. 

c) I andre tilfeller prøves ytterligere en motor i samsvar med nr. 6.2, og beregningsmetoden skal anvendes på prøven med 

tillegg av én enhet. 

I tabell 2.1 skal antall godkjente og ikke-godkjente resultater beregnes ved hjelp av internasjonal standard ISO 8422/1991. 

Tabell 2.1 

Prøvingsstatistikk for prøving av produksjonssamsvar 

Minste prøveantall: 3 Minste prøveantall for godkjent resultat: 4 

 

Kumulativt antall motorer prøvd (prøveantall) Antall godkjente resultater Antall ikke-godkjente resultater 

3 — 3 

4 0 4 

5 0 4 

6 1 5 

7 1 5 

8 2 6 

9 2 6 

10 3 7 

11 3 7 

12 4 8 

13 4 8 

14 5 9 

15 5 9 

16 6 10 

17 6 10 

18 7 11 

19 8 9 
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VEDLEGG III 

Metode for å tilpasse laboratorieprøvingsresultatene for utslipp slik at de omfatter forringelsesfaktorene 

1. Definisjoner 

I dette direktiv menes med 

1.1. «aldringssyklus» den driften av den ikke-veigående mobile maskinen eller motoren (turtall, belastning, effekt) som 

skal utføres under driftstidsakkumuleringen, 

1.2. «kritiske utslippstilknyttede komponenter» systemet for etterbehandling av eksos, motorens elektroniske styreenhet 

og tilhørende følere og aktuatorer, og systemet for resirkulering av eksos (EGR), herunder alle tilhørende filtre, 

kjølere, reguleringsventiler og rør, 

1.3. «kritisk utslippstilknyttet vedlikehold» vedlikehold som skal utføres på motorens kritiske utslippstilknyttede 

komponenter, 

1.4. «utslippstilknyttet vedlikehold» vedlikehold som i vesentlig grad påvirker utslipp, eller som sannsynligvis vil 

påvirke ytelsen med hensyn til utslipp hos den ikke-veigående mobile maskinen eller motoren ved normal bruk, 

1.5. «motorfamilie/etterbehandlingssystem» en produsents gruppering av motorer som overholder definisjonen av 

motorfamilie, men som dessuten er gruppert i en familie av motorfamilier som bruker tilsvarende system for 

etterbehandling av eksos, 

1.6. «ikke-utslippstilknyttet vedlikehold» vedlikehold som ikke i vesentlig grad påvirker utslipp, og som ikke har varig 

virkning på forringelsen med hensyn til utslipp hos den ikke-veigående mobile maskinen eller motoren ved normal 

bruk, når vedlikeholdet er utført, 

1.7. «plan for driftstidsakkumulering» aldringssyklusen og driftstidsakkumuleringen for fastsettelse av forringelses-

faktorene for motorfamilien/etterbehandlingssystemet. 

2. Generelt 

2.1. Dette vedlegg inneholder en nærmere beskrivelse av framgangsmåtene for å velge ut motorer som skal prøves etter 

en plan for driftstidsakkumulering med det formålet å fastsette forringelsesfaktorer ved EU-typegodkjenning av 

motortype eller motorfamilie og kontroll av produksjonssamsvar. Forringelsesfaktorene skal anvendes på 

utslippene som måles i samsvar med vedlegg VI og beregnes i samsvar med vedlegg VII, etter framgangsmåten 

angitt i henholdsvis nr. 3.2.7 eller nr. 4.3. 

2.2. Driftstidsakkumuleringsprøving eller utslippsprøving utført for å bestemme forringelse trenger ikke å foregå under 

tilsyn av godkjenningsmyndigheten. 

2.3. Dette vedlegg inneholder også en nærmere beskrivelse av utslippstilknyttet og ikke-utslippstilknyttet vedlikehold 

som bør eller kan utføres på motorer som inngår i en plan for driftstidsakkumulering. Slikt vedlikehold skal være i 

samsvar med vedlikehold som er utført på motorer i bruk, og skal meddeles sluttbrukere av nye motorer. 

3. Motorkategori NRE, NRG, IWP, IWA, RLL, RLR, SMB, ATS og underkategori NRS-v-2b og NRS-v-3 

3.1. Valg av motorer for å bestemme forringelsesfaktorer for utslippsperioden 

3.1.1. Det skal velges ut motorer fra motorfamilien definert i avsnitt 2 i vedlegg IX til gjennomføringsforordning (EU) 

2017/656 til utslippsprøving for å bestemme forringelsesfaktorer i utslippsperioden.  
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3.1.2. Motorer fra forskjellige motorfamilier kan dessuten kombineres i familier på grunnlag av den type system for 

etterbehandling av eksos som brukes. For å kunne plassere motorer med forskjellige sylinderoppstillinger, men 

som har samme tekniske spesifikasjoner for og samme montering av systemer for etterbehandling av eksos, i 

samme motorfamilie/etterbehandlingssystem, skal produsenten gi opplysninger til godkjenningsmyndigheten som 

dokumenterer at ytelsen for slike motorer med hensyn til utslippsreduksjon er likeverdig. 

3.1.3. Motorprodusenten skal velge ut én motor som representerer motorfamilien/etterbehandlingssystemet, som bestemt 

i samsvar med nr. 3.1.2, til prøving i den planen for driftstidsakkumulering som er nevnt i nr. 3.2.2, og den skal 

rapporteres til godkjenningsmyndigheten før prøvingen starter. 

3.1.4. Dersom godkjenningsmyndigheten bestemmer at det verst tenkelige utslippsnivået fra motorfamilien/etterbehand-

lingssystemet bedre kan karakteriseres av en annen prøvingsmotor, skal prøvingsmotoren utvelges i fellesskap av 

godkjenningsmyndigheten og motorprodusenten. 

3.2. Bestemmelse av forringelsesfaktorer for utslippsperioden 

3.2.1. Generelt 

Forringelsesfaktorer som får anvendelse på en motorfamilie/etterbehandlingssystem, skal utarbeides ut fra de 

utvalgte motorene på grunnlag av en plan for driftstidsakkumulering som omfatter periodisk prøving av gass- og 

partikkelutslipp under hver prøvingssyklus som gjelder for motorkategorien, som angitt i vedlegg IV til forordning 

(EU) 2016/1628. Når det gjelder variable prøvingssykluser for motorer i ikke-veigående mobile maskiner i 

kategori NRE («NRTC»), skal bare resultatene av varmstartprøving («NRTC med varmstart»), brukes. 

3.2.1.1. På anmodning fra produsenten kan godkjenningsmyndigheten tillate bruk av forringelsesfaktorer som er fastsatt 

ved bruk av andre metoder enn dem som er angitt i nr. 3.2.2 –3.2.5. I så fall skal produsenten dokumentere overfor 

godkjenningsmyndigheten at de alternative metodene som brukes, ikke er mindre strenge enn metodene som er 

angitt i nr. 3.2.2 –3.2.5. 

3.2.2. Plan for driftstidsakkumulering 

Planer for driftstidsakkumulering kan etter produsentens valg utføres ved å la en ikke-veigående mobil maskin 

kjøre med den utvalgte motoren etter en plan for akkumulering i bruk eller ved å kjøre den utvalgte motoren etter 

en plan for akkumulering med dynamometer. Produsenten skal ikke være forpliktet til å bruke referansedrivstoff 

for driftstidsakkumuleringen mellom prøvingspunktene for utslippsmåling. 

3.2.2.1. Akkumulering av driftstid i bruk og med dynamometer 

3.2.2.1.1. Produsenten skal bestemme form og varighet av driftstidsakkumulering og aldringssyklus for motorer i samsvar 

med godt teknisk skjønn. 

3.2.2.1.2. Produsenten skal på følgende måte bestemme de prøvingspunktene der gass- og partikkelutslipp skal måles under 

de gjeldende syklusene: 

3.2.2.1.2.1. Dersom en plan for driftstidsakkumulering er kortere enn utslippsperioden i samsvar med nr. 3.2.2.1.7, skal det 

minste antall prøvingspunkter være tre, ett i begynnelsen, ett omtrent i midten og ett i slutten av planen for 

driftstidsakkumulering. 

3.2.2.1.2.2. Ved gjennomføring av driftstidsakkumuleringen helt til slutten av utslippsperioden skal det minste antall 

prøvingspunkter være to, ett i begynnelsen og ett i slutten av driftstidsakkumuleringen. 

3.2.2.1.2.3. Produsenten kan også gjennomføre ytterligere prøvinger på jevnt fordelte mellomliggende punkter. 

3.2.2.1.3. Utslippsverdiene ved startpunktet og sluttpunktet for utslippsperioden som enten beregnes i samsvar med 

nr. 3.2.5.1 eller måles direkte i samsvar med nr. 3.2.2.1.2.2, skal ligge innenfor grenseverdiene som gjelder for 

motorfamilien. Individuelle utslippsresultater fra de mellomliggende prøvingspunktene kan imidlertid overstige 

disse grenseverdiene. 

3.2.2.1.4. For motorer i kategorier eller underkategorier som er omfattet av en NRTC-syklus, eller for motorer i kategori eller 

underkategorier NRS som er omfattet av en variabel prøvingssyklus for store motorer med elektrisk tenning i ikke-

veigående mobile maskiner («LSI-NRTC»), kan produsenten anmode godkjenningsmyndigheten om godkjenning 

til å kjøre bare én prøvingssyklus (enten NRTC med varmstart eller LSI-NRTC, etter hva som er relevant, eller 

NRSC) på hvert prøvingspunkt og kjøre den andre prøvingssyklusen bare ved begynnelsen og slutten av planen for 

driftstidsakkumulering.  
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3.2.2.1.5. Når det gjelder motorkategorier eller underkategorier der det ikke finnes noen passende variabel syklus for motorer 

i ikke-veigående mobile maskiner angitt i vedlegg IV til forordning (EU) 2016/1628, skal bare NRSC-syklusen 

kjøres på hvert prøvingspunkt. 

3.2.2.1.6. Planene for driftstidsakkumulering kan være forskjellige for forskjellige motorfamilier/etterbehandlingssystemer. 

3.2.2.1.7. Planene for driftstidsakkumulering kan være kortere enn utslippsperioden, men skal ikke være kortere enn det som 

tilsvarer minst én firedel av den relevante utslippsperioden angitt i vedlegg V til forordning (EU) 2016/1628. 

3.2.2.1.8. Det er tillatt med framskyndet aldring ved justering av planen for driftstidsakkumulering på grunnlag av drivs-

tofforbruk. Justeringen skal bygge på forholdet mellom det typiske drivstofforbruket under bruk og drivstoffor-

bruket under aldringssyklusen, men drivstofforbruket under aldringssyklusen skal ikke overstige det typiske 

drivstofforbruket under bruk med mer enn 30 %. 

3.2.2.1.9. Produsenten kan etter avtale med godkjenningsmyndigheten bruke alternative metoder for framskyndet aldring. 

3.2.2.1.10. Planen for driftstidsakkumulering skal beskrives i sin helhet i søknaden om EU-typegodkjenning og rapporteres til 

godkjenningsmyndigheten før prøvingen starter. 

3.2.2.2. Dersom godkjenningsmyndigheten beslutter at det skal utføres ytterligere målinger mellom punktene som 

produsenten har valgt, skal den underrette produsenten om dette. Den reviderte planen for driftstidsakkumulering 

skal utarbeides av produsenten og godkjennes av godkjenningsmyndigheten. 

3.2.3. Prøving av motorer 

3.2.3.1. Stabilisering av motorer 

3.2.3.1.1. For hver motorfamilie/etterbehandlingssystem skal produsenten bestemme antall driftstimer den ikke-veigående 

mobile maskinen eller motoren skal være kjørt før motoren/etterbehandlingssystemet er blitt stabilisert. Dersom 

godkjenningsmyndigheten ber om det, skal produsenten gjøre de dataene og den analysen som er brukt til å 

bestemme dette, tilgjengelige. Alternativt kan produsenten velge å kjøre motoren eller den ikke-veigående mobile 

maskinen mellom 60 og 125 timer eller et tilsvarende tidsrom under aldringssyklusen for å stabilisere motoren/ 

etterbehandlingssystemet. 

3.2.3.1.2. Avslutningen av den stabiliseringsperioden som er bestemt i nr. 3.2.3.1.1, skal anses å utgjøre begynnelsen av 

planen for driftstidsakkumulering. 

3.2.3.2. Prøving under driftstidsakkumulering 

3.2.3.2.1. Etter stabilisering skal motoren kjøres etter den planen for driftstidsakkumulering som produsenten har valgt, som 

beskrevet i nr. 3.2.2. Med de tidsintervallene i planen for driftstidsakkumulering som produsenten har valgt, og 

som eventuelt også godkjenningsmyndigheten har fastsatt i samsvar med nr. 3.2.2.2, skal motoren prøves for gass- 

og partikkelutslipp gjennom NRTC-syklusen med varmstart og NRSC-syklusen, eller LSI-NRTC- og NRSC-

syklusen som gjelder for motorkategorien, som angitt i vedlegg IV til forordning (EU) 2016/1628. 

Produsenten kan velge å måle utslippene av forurensende stoffer før systemet for etterbehandling av eksos atskilt 

fra utslipp av forurensende stoffer etter systemet for etterbehandling av eksos. 

Dersom det i samsvar med nr. 3.2.2.1.4 er blitt avtalt at bare én prøvingssyklus (NRTC med varmstart, LSI-NRTC 

eller NRSC) skal kjøres på hvert prøvingspunkt, skal den andre prøvingssyklusen (NRTC med varmstart, LSI-

NRTC eller NRSC) kjøres ved begynnelsen og slutten av planen for driftstidsakkumulering. 

Når det gjelder motorkategorier eller underkategorier der det ikke finnes noen passende variabel syklus for motorer 

i ikke-veigående mobile maskiner angitt i vedlegg IV til forordning (EU) 2016/1628, skal bare NRSC-syklusen 

kjøres på hvert prøvingspunkt i samsvar med nr. 3.2.2.1.5. 

3.2.3.2.2. Under planen for driftstidsakkumulering skal det utføres vedlikehold på motoren i samsvar med nr. 3.4. 

3.2.3.2.3. Under planen for driftstidsakkumulering kan det utføres vedlikehold på motoren eller den ikke-veigående mobile 

maskinen utenom planen, for eksempel dersom produsentens normale diagnosesystem har oppdaget et problem 

som ville ha ført til at maskinoperatøren hadde fått feilmelding.  
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3.2.4. Rapportering 

3.2.4.1. Resultatene av alle utslippsprøvinger (NRTC med varmstart, LSI-NRTC og NRSC) som er utført under planen for 

driftstidsakkumulering, skal gjøres tilgjengelige for godkjenningsmyndigheten. Dersom en utslippsprøving 

erklæres ugyldig, skal produsenten angi årsakene til at prøvingen er blitt erklært ugyldig. I slike tilfeller skal det 

utføres en annen serie av utslippsprøvinger innenfor de etterfølgende 100 timene i planen for driftstids-

akkumulering. 

3.2.4.2. Produsenten skal oppbevare i sine registre alle opplysninger om alle utslippsprøvinger og alt vedlikehold som er 

utført på motoren under planen for driftstidsakkumulering. Disse opplysningene skal oversendes til godkjennings-

myndigheten sammen med resultatene av utslippsprøvingene som er utført innenfor rammen av planen for driftstids-

akkumulering. 

3.2.5. Bestemmelse av forringelsesfaktorer 

3.2.5.1. Ved gjennomføring av en plan for driftstidsakkumulering i samsvar med nr. 3.2.2.1.2.1 eller nr. 3.2.2.1.2.3 skal det 

for hvert forurensende stoff som måles i prøvingssyklusene NRTC med varmstart, LSI-NRTC og NRSC, og på 

hvert prøvingspunkt under planen for driftstidsakkumulering, utføres en regresjonsanalyse med «beste tilpasning» 

på grunnlag av alle prøvingsresultatene. Resultatene av hver prøving for hvert forurensende stoff skal uttrykkes 

med samme antall desimaler som grenseverdien for det aktuelle forurensende stoffet som gjelder for motorfami-

lien, pluss én ytterligere desimal. 

Dersom det i samsvar med nr. 3.2.2.1.4 eller nr. 3.2.2.1.5 er kjørt bare én prøvingssyklus (NRTC med varmstart, 

LSI-NRTC eller NRSC) på hvert prøvingspunkt, skal regresjonsanalysen foretas bare på grunnlag av prøvings-

resultatene fra prøvingssyklusen kjørt på hvert prøvingspunkt. 

Produsenten kan anmode om forhåndsgodkjenning fra godkjenningsmyndigheten til å utføre en ikke-lineær 

regresjonsanalyse. 

3.2.5.2. Utslippsverdiene for hvert forurensende stoff ved begynnelsen av planen for driftstidsakkumulering og ved slutten 

av utslippsperioden som gjelder for den motoren som prøves, skal enten 

a) bestemmes ved ekstrapolering av regresjonsligningen i nr. 3.2.5.1 når en plan for driftstidsakkumulering 

gjennomføres i samsvar med nr. 3.2.2.1.2.1 eller nr. 3.2.2.1.2.3, eller 

b) måles direkte når en plan for driftstidsakkumulering gjennomføres i samsvar med nr. 3.2.2.1.2.2. 

Dersom utslippsverdiene brukes for motorfamilier i samme motorfamilie/etterbehandlingssystem, men med 

forskjellige utslippsperioder, skal utslippsverdiene ved slutten av utslippsperioden beregnes på nytt for hver 

utslippsperiode ved ekstrapolering eller interpolering av regresjonsligningen som bestemt i nr. 3.2.5.1. 

3.2.5.3. Forringelsesfaktoren for hvert forurensende stoff er definert som forholdet mellom de anvendte utslippsverdiene 

ved slutten av utslippsperioden og ved begynnelsen av planen for driftstidsakkumulering (multiplikativ forringel-

sesfaktor). 

Produsenten kan anmode om forhåndsgodkjenning fra godkjenningsmyndigheten til å bruke en additiv forrin-

gelsesfaktor for hvert forurensende stoff. Den additive forringelsesfaktoren er definert som forskjellen mellom de 

beregnede utslippsverdiene ved slutten av utslippsperioden og ved begynnelsen av planen for driftstids-

akkumulering. 

Et eksempel på bestemmelse av forringelsesfaktorer ved hjelp av lineær regresjon er vist i figur 3.1 for NOx-

utslipp. 

Det er ikke tillatt å blande multiplikative og additive forringelsesfaktorer innen samme sett av forurensende stoffer. 

Dersom resultatet av beregningen er en verdi lavere enn 1,00 for en multiplikativ forringelsesfaktor, eller lavere 

enn 0,00 for en additiv forringelsesfaktor, skal forringelsesfaktoren være henholdsvis 1,0 eller 0,00. 

Dersom det i samsvar med nr. 3.2.2.1.4 er blitt avtalt at bare én prøvingssyklus (NRTC med varmstart, LSI-NRTC 

eller NRSC) skal kjøres ved hvert prøvingspunkt, og den andre prøvingssyklusen (NRTC med varmstart, LSI-

NRTC eller NRSC) kjøres bare ved begynnelsen og slutten av planen for driftstidsakkumulering, gjelder 

forringelsesfaktoren som er beregnet for prøvingssyklusen som er kjørt på hvert prøvingspunkt, også for den andre 

prøvingssyklusen. 
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Figur 3.1 

Eksempel på bestemmelse av forringelsesfaktor 

 

3.2.6. Tildelte forringelsesfaktorer 

3.2.6.1. Som et alternativ til å bruke en plan for driftstidsakkumulering til å bestemme forringelsesfaktorer, kan motor-

produsentene velge å bruke tildelte multiplikative forringelsesfaktorer, som angitt i tabell 3.1. 

Tabell 3.1 

Tildelte forringelsesfaktorer 

Prøvingssyklus CO HC NOx PM PN 

NRTC og LSI-NRTC 1,3 1,3 1,15 1,05 1,0 

NRSC 1,3 1,3 1,15 1,05 1,0 

Additive forringelsesfaktorer tildeles ikke. Tildelte multiplikative forringelsesfaktorer skal ikke omdannes til 

additive forringelsesfaktorer. 

For PN kan enten en additiv forringelsesfaktor på 0,0 eller en multiplikativ forringelsesfaktor på 1,0 brukes 

sammen med resultatene fra en tidligere prøving med forringelsesfaktor der det ikke ble fastsatt en PN-verdi, 

dersom begge følgende vilkår er oppfylt: 

a) Den tidligere prøvingen med forringelsesfaktor ble gjennomført med motorteknologi som ville ha inngått i 

samme motorfamilie/etterbehandlingssystem som angis i nr. 3.1.2, som den motorfamilien som forringelses-

faktorene er beregnet å anvendes på. 

b) Prøvingsresultatene ble brukt i en tidligere typegodkjenning som ble gitt før den relevante datoen for  

EU-typegodkjenning som angis i vedlegg III til forordning (EU) 2016/1628. 

3.2.6.2. Dersom tildelte forringelsesfaktorer brukes, skal produsenten framlegge for godkjenningsmyndigheten solid 

dokumentasjon på at det er rimelig å forvente at komponentene for utslippskontroll gir det utslippet som hører 

sammen med disse tildelte faktorene. Denne dokumentasjonen kan bygge på konstruksjonsanalyse eller prøvinger 

eller en kombinasjon av disse. 

Minste driftstid-

sakkumulering Ekstrapolering 

Grenseverdi 

av utslippsperioden Slutten av utslippsperioden 

Multiplikativ forringelsesfaktor 

Additiv forringelsesfaktor 
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3.2.7. Anvendelse av forringelsesfaktorer 

3.2.7.1. Motorene skal overholde de respektive utslippsgrensene for hvert forurensende stoff som gjelder for motorfami-

lien, etter anvendelse av forringelsesfaktorene på prøvingsresultatet, målt i samsvar med vedlegg VI (spesifikke 

veide utslipp av partikler og hver enkelt gass målt under syklusen). Avhengig av typen forringelsesfaktor (DF) 

gjelder følgende bestemmelser: 

a) Multiplikativ: (spesifikke veide utslipp målt under syklusen) × DF ≤ utslippsgrenseverdi. 

b) Additiv: (spesifikke veide utslipp målt under syklusen) + DF ≤ utslippsgrenseverdi. 

Spesifikke veide utslipp målt under syklusen kan omfatte justering for uregelmessig regenerering, der det er 

relevant. 

3.2.7.2. For en multiplikativ forringelsesfaktor for NOx + HC skal separate forringelsesfaktorer for HC og NOx bestemmes 

og anvendes separat ved beregning av de forringede utslippsnivåene ut fra et utslippsprøvingsresultat, før de 

resulterende forringelsesverdiene for NOx og HC kombineres for å fastslå om utslippsgrenseverdien er overholdt. 

3.2.7.3. Produsenten kan overføre de forringelsesfaktorene som er beregnet for en motorfamilie/etterbehandlingssystem, til en 

motor som ikke tilhører samme motorfamilie/etterbehandlingssystem. I slike tilfeller skal produsenten dokumentere 

overfor godkjenningsmyndigheten at motoren som motorfamilien/etterbehandlingssystemet opprinnelig ble prøvd på, 

og motoren som forringelsesfaktorene overføres til, har samme tekniske spesifikasjoner og krav til montering i den 

ikke-veigående mobile maskinen, og at utslippene fra en slik motor er like. 

Dersom forringelsesfaktorene overføres til en motor med en annen utslippsperiode, skal forringelsesfaktorene 

beregnes på nytt for den aktuelle utslippsperioden ved ekstrapolering eller interpolering av regresjonsligningen 

som bestemt i nr. 3.2.5.1. 

3.2.7.4. Forringelsesfaktoren for hvert forurensende stoff i hver av de aktuelle prøvingssyklusene skal registreres i 

prøvingsrapporten angitt i tillegg 1 til vedlegg VI til gjennomføringsforordning (EU) 2017/656. 

3.3. Kontroll av produksjonssamsvar 

3.3.1. Produksjonssamsvar med hensyn til samsvar med utslippsverdier kontrolleres på grunnlag av avsnitt 6 i vedlegg II. 

3.3.2. Produsenten kan måle utslippene av forurensende stoffer før et eventuelt system for etterbehandling av eksos 

samtidig med at EU-typegodkjenningsprøvingen utføres. For dette formål kan produsenten utvikle egne uformelle 

forringelsesfaktorer for motoren uten etterbehandlingssystem og for etterbehandlingssystemet som kan brukes av 

produsenten som et hjelpemiddel til kontroll ved produksjonslinjens avslutning. 

3.3.3. Med henblikk på EU-typegodkjenning skal bare de forringelsesfaktorene som bestemmes i samsvar med nr. 3.2.5 

eller 3.2.6, registreres i prøvingsrapporten angitt i tillegg 1 til vedlegg VI til gjennomføringsforordning (EU) 

2017/656. 

3.4. Vedlikehold 

Med henblikk på planen for driftstidsakkumulering skal vedlikehold utføres i samsvar med produsentens håndbok 

for service og vedlikehold. 

3.4.1. Planlagt utslippstilknyttet vedlikehold 

3.4.1.1. Planlagt utslippstilknyttet vedlikehold mens motoren går, som utføres under en plan for driftstidsakkumulering, 

skal finne sted med tilsvarende intervaller som angitt i produsentens vedlikeholdsinstruks til sluttbrukeren av den 

ikke-veigående mobile maskinen eller motoren. Denne vedlikeholdsplanen kan oppdateres etter behov under hele 

planen for driftstidsakkumulering, forutsatt at ingen vedlikeholdsoperasjoner slettes fra vedlikeholdsplanen etter at 

operasjonen er utført på prøvingsmotoren.  
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3.4.1.2. Justering, demontering, rengjøring eller utskifting av kritiske utslippstilknyttede komponenter som utføres 

regelmessig innenfor utslippsperioden for å forebygge funksjonssvikt i motoren, skal foretas bare i den utstrekning 

det er teknologisk nødvendig for å sikre at utslippskontrollsystemet fungerer på riktig måte. Behovet for planlagt 

utskifting innenfor planen for driftstidsakkumulering og etter en viss driftstid for motoren av andre kritiske 

utslippstilknyttede komponenter enn dem som anses som komponenter som skal skiftes ut rutinemessig, skal 

unngås. I denne sammenheng skal forbruksmateriell til vedlikehold som skiftes ut regelmessig, eller komponenter 

som må rengjøres etter en viss driftstid for motoren, anses som komponenter som skal skiftes ut rutinemessig. 

3.4.1.3. Alle krav til planlagt vedlikehold skal godkjennes av godkjenningsmyndigheten før en EU-godkjenning tildeles og 

skal inngå i brukerhåndboken. Godkjenningsmyndigheten skal ikke nekte å godkjenne vedlikeholdskrav som er 

rimelige og teknisk nødvendige, herunder, men ikke begrenset til, kravene som er angitt i nr. 1.6.1.4. 

3.4.1.4. Motorprodusenten skal for planen for driftstidsakkumulering angi innstilling, rengjøring og vedlikehold (når det er 

nødvendig) samt planlagt utskifting av følgende deler: 

— Filtre og kjølere i resirkuleringen av eksos (EGR). 

— Ventil for positiv veivhusventilasjon, når det er relevant. 

— Drivstoffinnsprøytingsspisser (bare rengjøring er tillatt). 

— Drivstoffinnsprøytingsdyser. 

— Turbolader. 

— Elektronisk motorstyreenhet og tilhørende følere og aktuatorer. 

— System for etterbehandling av partikler (herunder tilhørende komponenter). 

— System for etterbehandling av NOx (herunder tilhørende komponenter). 

— Resirkulering av eksos (EGR), herunder alle tilhørende reguleringsventiler og rør. 

— Alle andre systemer for etterbehandling av eksos. 

3.4.1.5. Planlagt kritisk utslippstilknyttet vedlikehold skal bare utføres dersom det er et krav å utføre det når motoren eller 

maskinen er i bruk, og dette kravet meddeles sluttbrukeren av motoren eller den ikke-veigående mobile maskinen. 

3.4.2. Endringer i planlagt vedlikehold 

Produsenten skal oversende en anmodning til godkjenningsmyndigheten om godkjenning av alt nytt planlagt 

vedlikehold som produsenten ønsker å utføre under planen for driftstidsakkumulering og deretter anbefale til 

sluttbrukere av motoren eller den ikke-veigående mobile maskinen. Anmodningen skal følges av data som 

begrunner behovet for nytt planlagt vedlikehold og vedlikeholdsintervallet. 

3.4.3. Ikke-utslippstilknyttet planlagt vedlikehold 

Ikke-utslippstilknyttet planlagt vedlikehold som er rimelig og teknisk nødvendig (for eksempel oljeskift, utskifting av 

oljefilter, utskifting av drivstoffilter, utskifting av luftfilter, vedlikehold av kjølesystem, justering av tomgangsturtall, 

turtallsregulator, dreiemoment for motorbolt, ventilspill, innsprøytingsspill, justering av spenningen i drivreimer o.l.) 

kan utføres på motorer eller ikke-veigående mobile maskiner som er utvalgt til planen for driftstidsakkumulering, ved 

de minst hyppige intervallene som produsenten har anbefalt til sluttbrukeren (for eksempel ikke ved de intervallene 

som er anbefalt for større vedlikehold). 

3.5. Reparasjon 

3.5.1. Reparasjoner av deler i en motor utvalgt for prøving i en plan for driftstidsakkumulering, skal bare utføres som 

følge av svikt i en komponent eller funksjonssvikt i motoren. Det er ikke tillatt å reparere selve motoren, utslipps-

kontrollsystemet eller drivstoffsystemet, unntatt i det omfang som er definert i nr. 3.5.2. 

3.5.2. Dersom selve motoren, utslippskontrollsystemet eller drivstoffsystemet svikter under planen for driftstids-

akkumulering, skal driftstidsakkumuleringen anses som ugyldig, og en ny driftstidsakkumulering skal påbegynnes 

med en ny motor.  
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Foregående ledd får ikke anvendelse når de sviktende komponentene erstattes med tilsvarende komponenter som 

har vært gjennom et tilsvarende antall timer med driftstidsakkumulering. 

4. Motorkategorier og underkategorier NRSh og NRS, unntatt NRS-v-2b og NRS-v-3 

4.1. Den gjeldende utslippsperiodekategorien (EDP-kategorien) og den tilsvarende forringelsesfaktoren (DF) skal 

bestemmes i samsvar med dette avsnitt 4. 

4.2. En motorfamilie skal anses å være i samsvar med grenseverdiene som kreves for en underkategori, når resultatene av 

utslippsprøvingen for alle motorer som representerer motorfamilien, etter multiplisering med forringelsesfaktoren 

definert i avsnitt 2, er lavere enn eller lik grenseverdiene som kreves for nevnte underkategori. Dersom ett eller flere 

resultater av utslippsprøvingen for én eller flere motorer som representerer motorfamilien, etter multiplisering med 

forringelsesfaktoren definert i avsnitt 2, er høyere enn én eller flere enkelte utslippsgrenseverdier som kreves for 

nevnte underkategori, skal motorfamilien anses ikke å være i samsvar med grenseverdiene som kreves for nevnte 

underkategori. 

4.3. Forringelsesfaktorene skal fastsettes på følgende måte: 

4.3.1. På minst én prøvingsmotor som representerer den utførelsen som med størst sannsynlighet ventes å overstige 

utslippsgrenseverdiene for HC + NOx, og som er bygget på en måte som er representativ for de motorene som er 

produsert, skal alle prøvinger for utslipp som er beskrevet i vedlegg VI, foretas etter det antall timer som er 

nødvendig for å stabilisere utslippene. 

4.3.2. Dersom mer enn én motor prøves, skal resultatet beregnes som gjennomsnittet av resultatene for alle motorene som 

er prøvd, avrundet til samme antall desimaler som i den aktuelle grenseverdien, uttrykt med ytterligere ett 

signifikant siffer. 

4.3.3. Slik utslippsprøving skal utføres på nytt etter aldring av motoren. Aldringsprosessen skal være utformet slik at den 

gjør det mulig for produsenten å forutsi sikkert hvordan motorens utslippsegenskaper vil bli forringet ved bruk i 

løpet av utslippsperioden, idet det tas hensyn til den slitasje og annen forringelse som kan ventes ved normal bruk, 

og som kan påvirke ytelsen med hensyn til utslipp. Dersom mer enn én motor prøves, skal resultatet beregnes som 

gjennomsnittet av resultatene for alle motorene som er prøvd, avrundet til samme antall desimaler som i den 

aktuelle grenseverdien, uttrykt med ytterligere ett signifikant siffer. 

4.3.4. For hvert regulerte forurensende stoff skal utslippene ved slutten av utslippsperioden (hvis aktuelt, gjennom-

snittlige utslipp) divideres med de stabiliserte utslippene (hvis aktuelt, gjennomsnittlige utslipp) og avrundes til to 

signifikante sifre. Tallet som framkommer, skal være forringelsesfaktoren, men dersom det er mindre enn  

1,00, skal forringelsesfaktoren være 1,00. 

4.3.5. Produsenten kan planlegge ytterligere prøvingspunkter mellom prøvingspunktet for stabiliserte utslipp og slutten 

av utslippsperioden. Dersom det legges inn mellomprøvinger, skal prøvingspunktene være jevnt fordelt gjennom 

utslippsperioden (pluss eller minus to timer), og ett prøvingspunkt skal være plassert midt i utslippsperioden (pluss 

eller minus to timer). 

4.3.6. For hvert av de forurensende stoffene HC + NOx og CO skal det trekkes en rett linje mellom datapunktene, der den 

første prøvingen anses som nulltidspunktet, og minste kvadraters metode skal benyttes. Forringelsesfaktoren er de 

beregnede utslippene ved slutten av utslippsperioden dividert med de beregnede utslippene ved nulltidspunktet. 

Forringelsesfaktorene for hvert forurensende stoff i den aktuelle prøvingssyklusen skal registreres i prøvings-

rapporten angitt i tillegg 1 til vedlegg VII til gjennomføringsforordning (EU) 2017/656. 

4.3.7. De beregnede forringelsesfaktorene kan omfatte familier ut over den de opprinnelig ble beregnet for, forutsatt at 

produsenten før EU-typegodkjenningen, på en måte som godkjenningsmyndigheten kan godta, godtgjør at de 

aktuelle motorfamiliene har en utforming og anvender teknologi som gjør det rimelig å vente at de har tilsvarende 

forringelsesegenskaper med hensyn til utslipp. 

En ikke-uttømmende liste med inndelinger basert på utforming og anvendt teknologi er gitt nedenfor: 

— Konvensjonelle totaktsmotorer uten etterbehandlingssystem. 

— Konvensjonelle totaktsmotorer med katalysator med samme aktive materiale og ladning, og med samme antall 

kanaler per cm2. 
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— Totaktsmotorer med lagdelt spylesystem. 

— Totaktsmotorer med lagdelt spylesystem med katalysator med samme aktive materiale og ladning, og med 

samme antall kanaler per cm2. 

— Firetaktsmotorer med katalysator med samme ventilteknologi og identisk smøresystem. 

— Firetaktsmotorer uten katalysator med samme ventilteknologi og identisk smøresystem. 

4.4. Utslippsperiodekategorier 

4.4.1. For motorkategoriene i tabell V-3 eller V-4 i vedlegg V til forordning (EU) 2016/1628 som har alternative verdier 

for utslippsperiode (EDP), skal produsentene oppgi den relevante utslippsperiodekategorien for hver motorfamilie 

på tidspunktet for EU-typegodkjenningen. Denne kategorien skal være den kategorien fra tabell 3.2 som ifølge 

motorprodusenten best avspeiler den forventede levetiden for det utstyret motorene ventes montert i. Produsenten 

skal oppbevare relevante data som underbygger valget av utslippsperiodekategori for hver motorfamilie. Dataene 

skal på anmodning framlegges for godkjenningsmyndigheten. 

Tabell 3.2 

Utslippsperiodekategorier (EDP) 

EDP-kategori Anvendelse av motor 

Kategori 1 Forbrukerprodukter 

Kategori 2 Produkter til delvis yrkesmessig bruk 

Kategori 3 Produkter til yrkesmessig bruk 

4.4.2. Produsenten skal overfor godkjenningsmyndigheten dokumentere at den angitte utslippsperiodekategorien er 

passende. Dataene som skal underbygge produsentens valg av utslippsperiodekategori for en gitt motorfamilie, kan 

omfatte, men er ikke begrenset til 

— undersøkelser av levetiden for utstyret som de aktuelle motorene er montert i, 

— tekniske vurderinger av motorer som er eldet ved normal bruk for å fastslå når ytelsene forringes så mye at det 

påvirker brukbarheten og/eller driftssikkerheten i så stor grad at de må overhales eller byttes ut, 

— garantibeviser og garantitider, 

— markedsføringsmateriale om motorens levetid, 

— rapporter fra kunder om motorsvikt og 

— tekniske vurderinger av levetiden, i timer, for bestemte motorteknologier, motormaterialer eller motor-

konstruksjoner. 

 _____  
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VEDLEGG IV 

Krav med hensyn til utslippskontrollstrategier, NOx-kontrolltiltak og partikkelkontrolltiltak 

1. Definisjoner, forkortelser og generelle krav 

1.1. I dette vedlegg menes med 

1) «diagnosefeilkode» («DTC») en numerisk eller alfanumerisk identifikasjonskode for en NOx-kontrollfeil (NCM) 

og/eller en partikkelkontrollfeil (PCM), 

2) «bekreftet og aktiv diagnosefeilkode (DTC)» en diagnosefeilkode som lagres når NCD- og/eller PCD-systemet 

konstaterer at det finnes en feil, 

3) «NCD-motorfamilie» en produsents gruppering av motorer som har felles metoder for overvåking/diagnostisering 

av NOx-kontrollfeil (NCM), 

4) «diagnosesystem for NOx-kontroll (NCD)» et innebygd system i motoren som kan 

a) påvise en NOx-kontrollfeil, 

b) identifisere den sannsynlige årsaken til NOx-kontrollfeil ved hjelp av opplysninger lagret i dataminnet, 

og/eller ved å sende disse opplysningene ut av motoren, 

5) «NOx-kontrollfeil (NCM)» et forsøk på ulovlige inngrep i motorens NOx-kontrollsystem eller en feil som påvirker 

systemet, og som kan skyldes ulovlige inngrep, og som i henhold til denne forordning krever at et varslings- eller 

motiveringssystem aktiveres når feilen påvises, 

6) «diagnosesystem for partikkelkontroll (PCD)» et innebygd system i motoren som kan 

a) påvise en partikkelkontrollfeil, 

b) identifisere den sannsynlige årsaken til partikkelkontrollfeil ved hjelp av opplysninger lagret i dataminnet, 

og/eller ved å sende disse opplysningene ut av motoren, 

7) «partikkelkontrollfeil (PCM)» et forsøk på ulovlige inngrep i motorens system for etterbehandling av partikler 

eller en feil som påvirker systemet for etterbehandling av partikler, og som kan skyldes ulovlige inngrep, og som i 

henhold til denne forordning krever at et varslings- eller motiveringssystem aktiveres når feilen påvises, 

8) «PCD-motorfamilie» en produsents gruppering av motorer som har felles metoder for overvåking/diagnostisering 

av partikkelkontrollfeil (PCM), 

9) «avleser» eksternt prøvingsutstyr som brukes til ekstern kommunikasjon med NCD- og/eller PCD-systemet. 

1.2. Omgivelsestemperatur 

Uten hensyn til artikkel 2 nr. 7 får følgende bestemmelser anvendelse når det vises til omgivelsestemperatur i andre 

miljøer enn et laboratoriemiljø: 

1.2.1. For en motor som er montert i en prøvingsbenk, skal omgivelsestemperaturen være temperaturen i forbrenningsluften 

som tilføres motoren, oppstrøms den delen av motoren som prøves. 

1.2.2. For en motor som er montert i en ikke-veigående mobil maskin, skal omgivelsestemperaturen være lufttemperaturen 

umiddelbart utenfor omkretsen av den ikke-veigående mobile maskinen. 

2. Tekniske krav til utslippskontrollstrategier 

2.1. Dette avsnitt 2 får anvendelse på elektronisk styrte motorer i kategori NRE, NRG, IWP, IWA, RLL og RLR som 

overholder utslippsgrensene i trinn V angitt i vedlegg II til forordning (EU) 2016/1628, og som bruker elektronisk 

styring til å bestemme både mengde og tidspunkt for innsprøyting av drivstoff eller bruker elektronisk styring til å 

aktivere, deaktivere eller tilpasse utslippskontrollsystemet som brukes til å redusere NOx.  
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2.2. Krav til grunnleggende strategi for utslippskontroll 

2.2.1. Den grunnleggende strategien for utslippskontroll skal være utformet slik at motoren i normal bruk tilfredsstiller 

kravene i denne forordning. Normal bruk er ikke begrenset til kontrollforholdene som er angitt i nr. 2.4. 

2.2.2. Grunnleggende strategier for utslippskontroll er, men er ikke begrenset til, kart eller algoritmer som styrer 

a) tidspunkt for drivstoffinnsprøyting eller tenning (motorinnstilling), 

b) resirkulering av eksos (EGR), 

c) dosering av reagens for selektiv katalytisk reduksjon (SCR). 

2.2.3. Enhver grunnleggende strategi for utslippskontroll som kan skille mellom motordrift under en standardisert  

EU-typegodkjenningsprøving og andre driftsforhold, og deretter redusere utslippskontrollnivået når motoren ikke er i 

drift under forhold som i det vesentlige inngår i framgangsmåten for EU-typegodkjenning, er forbudt. 

2.3. Krav til hjelpestrategi for utslippskontroll 

2.3.1. En hjelpestrategi for utslippskontroll kan aktiveres av en motor eller en ikke-veigående mobil maskin, forutsatt at 

hjelpestrategien for utslippskontroll 

2.3.1.1. ikke reduserer utslippskontrollsystemets effektivitet permanent, 

2.3.1.2. brukes bare utenfor kontrollforholdene som er angitt i nr. 2.4.1, 2.4.2 eller 2.4.3, for formålene definert i nr. 2.3.5 og 

bare så lenge som nødvendig for disse formålene, unntatt i tilfellene som tillates ved nr. 2.3.1.3, 2.3.2 og 2.3.4, 

2.3.1.3. aktiveres bare unntaksvis under kontrollforholdene i henholdsvis nr. 2.4.1, 2.4.2 eller 2.4.3, har vist seg å være 

nødvendig for formålene angitt i nr. 2.3.5, er godkjent av godkjenningsmyndigheten og ikke er aktiv lenger enn det 

som er nødvendig for disse formålene, 

2.3.1.4. sikrer et ytelsesnivå for utslippskontrollsystemet som ligger så nær nivået for den grunnleggende strategien for 

utslippskontroll som mulig. 

2.3.2. Dersom hjelpestrategien for utslippskontroll aktiveres under EU-typegodkjenningsprøvingen, skal aktiveringen ikke 

være begrenset til å gjelde utenfor de kontrollforholdene som er nevnt i nr. 2.4, og formålet skal ikke være begrenset 

til kriteriene nevnt i nr. 2.3.5. 

2.3.3. Dersom hjelpestrategien for utslippskontroll ikke aktiveres under EU-typegodkjenningsprøvingen, må det dokumen-

teres at hjelpestrategien for utslippskontroll er aktiv bare så lenge som nødvendig for de formålene som er angitt i 

nr. 2.3.5. 

2.3.4. Drift ved lave temperaturer 

En hjelpestrategi for utslippskontroll kan aktiveres på en motor som er utstyrt med resirkulering av eksos (EGR), 

uavhengig av kontrollforholdene i nr. 2.4 dersom omgivelsestemperaturen er under 275 K (2 °C) og ett av følgende to 

kriterier er oppfylt: 

a) Temperaturen i innsugingsmanifolden er lavere enn eller lik temperaturen som defineres ved følgende ligning: 

IMTc = PIM/15,75 + 304,4, der IMTc er beregnet temperatur i innsugingsmanifolden, K og PIM er absolutt trykk i 

innsugingsmanifolden i kPa. 

b) Kjølevannstemperaturen i motoren er lavere enn eller lik temperaturen som defineres ved følgende ligning: ECTc 

= PIM/14,004 + 325,8, der ECTc er beregnet kjølevannstemperatur i motoren, K og PIM er absolutt trykk i 

innsugingsmanifolden i kPa. 

2.3.5. Unntatt i tilfellene som tillates ved nr. 2.3.2, kan en hjelpestrategi for utslippskontroll bare aktiveres for følgende 

formål: 

a) Av signaler om bord, for å beskytte motoren (herunder beskyttelse av luftkontrollinnretning) og/eller den ikke-

veigående mobile maskinen der motoren er montert, mot skade. 

b) Av hensyn til driftssikkerheten.  
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c) For å unngå urimelig høye utslipp under kaldstart eller oppvarming, eller under stansing. 

d) Dersom den brukes til å redusere på kontrollen av et regulert forurensende stoff under særlige omgivelses- eller 

driftsforhold for å sikre at alle andre regulerte forurensende stoffer holder seg innenfor utslippsgrenseverdiene 

som gjelder for den aktuelle motoren. Formålet er å kompensere for naturlig forekommende fenomener på en slik 

måte at det sikrer en akseptabel kontroll over alle bestanddeler i utslippene. 

2.3.6. Produsenten skal på det tidspunktet EU-typegodkjenningsprøvingen finner sted, dokumentere overfor den tekniske 

instansen at bruken av en eventuell hjelpestrategi for utslippskontroll er i samsvar med bestemmelsene i dette avsnitt. 

Slik dokumentering skal bestå av en vurdering av dokumentasjonen nevnt i nr. 2.6. 

2.3.7. Enhver bruk av en hjelpestrategi for utslippskontroll som ikke er i samsvar med nr. 2.3.1–2.3.5, er forbudt. 

2.4. Kontrollforhold 

Kontrollforholdene angir en høyde over havet, en omgivelsestemperatur og en kjølevannstemperatur i motoren som 

avgjør om hjelpestrategier for utslippskontroll generelt eller bare unntaksvis kan aktiveres i samsvar med nr. 2.3. 

Kontrollforholdene angir et atmosfærisk trykk som måles som absolutt atmosfærisk statisk trykk (vått eller tørt) 

(«atmosfærisk trykk»). 

2.4.1. Kontrollforhold for motorer i kategori IWP og IWA: 

a) En høyde på høyst 500 moh. (eller tilsvarende atmosfærisk trykk på 95,5 kPa). 

b) En omgivelsestemperatur på 275–303 K (2–30 °C). 

c) Kjølevannstemperatur i motoren på over 343 K (70 °C). 

2.4.2. Kontrollforhold for motorer i kategori RLL: 

a) En høyde på høyst 1 000 moh. (eller tilsvarende atmosfærisk trykk på 90 kPa). 

b) En omgivelsestemperatur på 275–303 K (2–30 °C). 

c) Kjølevannstemperatur i motoren på over 343 K (70 °C). 

2.4.3. Kontrollforhold for motorer i kategori NRE, NRG og RLR: 

a) Atmosfærisk trykk på minst 82,5 kPa. 

b) Omgivelsestemperatur innenfor følgende område: 

— Minst 266 K (–7 °C). 

— Lavere enn eller lik temperaturen som bestemmes gjennom følgende ligning ved det angitte atmosfæriske 

trykket: Tc = – 0,4514 × (101,3 – Pb) + 311, der Tc er beregnet omgivelseslufttemperatur, K og Pb er 

atmosfærisk trykk i kPa. 

c) Kjølevannstemperatur i motoren på over 343 K (70 °C). 

2.5. Dersom føleren for innsugingsluftens temperatur i motoren brukes til å anslå omgivelsesluftens temperatur, skal den 

nominelle utligningen mellom de to målepunktene vurderes for en motortype eller motorfamilie. Dersom den brukes, 

skal innsugingsluftens målte temperatur justeres med en størrelse som tilsvarer den nominelle utligningen for å anslå 

omgivelsestemperaturen for en installasjon som bruker den angitte motortypen eller motorfamilien. 

Vurderingen av utligningen skal foretas ved hjelp av godt teknisk skjønn basert på tekniske elementer (beregninger, 

simuleringer, forsøksresultater, data osv.), herunder 

a) de typiske kategoriene av ikke-veigående mobile maskiner der motoren eller motorfamilien vil bli montert, og 

b) monteringsanvisningene fra produsenten til OEM-produsenten. 

En kopi av vurderingen skal på anmodning gjøres tilgjengelig for godkjenningsmyndigheten. 
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2.6. Krav til dokumentasjon 

Produsenten skal oppfylle dokumentasjonskravene angitt i nr. 1.4 i del A i vedlegg I til gjennomføringsforordning 

(EU) 2017/656 og tillegg 2 til nevnte vedlegg. 

3. Tekniske krav til NOx-kontrolltiltak 

3.1. Dette avsnitt 3 får anvendelse på elektronisk styrte motorer i kategori NRE, NRG, IWP, IWA, RLL og RLR som 

overholder utslippsgrensene i trinn V angitt i vedlegg II til forordning EU) 2016/1628, og som bruker elektronisk 

styring til å bestemme både mengde og tidspunkt for innsprøyting av drivstoff eller bruker elektronisk styring til å 

aktivere, deaktivere eller tilpasse utslippskontrollsystemet som brukes til å redusere NOx. 

3.2. Produsenten skal gi fullstendige opplysninger om de funksjonelle driftsegenskapene til NOx-kontrolltiltakene ved å 

bruke dokumentene angitt i vedlegg I til gjennomføringsforordning (EU) 2017/656. 

3.3. NOx-kontrollstrategien skal kunne brukes under alle miljøforhold som regelmessig forekommer på Unionens 

territorium, særlig ved lave omgivelsestemperaturer. 

3.4. Produsenten skal dokumentere at utslippet av ammoniakk under den relevante utslippsprøvingssyklusen ved  

EU-typegodkjenningen, når en reagens brukes, ikke overstiger en gjennomsnittsverdi på 25 ppm for motorer i kategori 

RLL og 10 ppm for motorer i alle andre relevante kategorier. 

3.5. Dersom reagensbeholdere er montert eller koplet til en ikke-veigående mobil maskin, skal det være mulig å ta prøve 

av reagensen i beholderen. Prøvetakingspunktet skal være lett tilgjengelig og skal ikke kreve bruk av spesialverktøy 

eller særlige innretninger. 

3.6. I tillegg til kravene angitt i nr. 3.2–3.5 får følgende krav anvendelse: 

a) For motorer i kategori NRG, de tekniske kravene i tillegg 1. 

b) For motorer i kategori NRE: 

i) Kravene angitt i tillegg 2, når motoren utelukkende er beregnet på bruk i stedet for trinn V-motorer i kategori 

IWP og IWA i samsvar med artikkel 4 nr. 1 punkt 1 bokstav b) i forordning (EU) 2016/1628, eller 

ii) kravene angitt i tillegg 1 for motorer som ikke er omfattet av punkt i). 

c) For motorer i kategori IWP, IWA og RLR, de tekniske kravene angitt i tillegg 2. 

d) For motorer i kategori RLL, de tekniske kravene angitt i tillegg 3. 

4. Tekniske krav til partikkelkontrolltiltak 

4.1. Dette avsnitt får anvendelse på motorer i underkategorier som er omfattet av en grenseverdi for partikkelantall i 

samsvar med utslippsgrensene i trinn V angitt i vedlegg II til forordning (EU) 2016/1628, og som er utstyrt med et 

system for etterbehandling av partikler. I tilfeller der NOx-kontrollsystemet og partikkelkontrollsystemet har samme 

fysiske komponenter (f.eks. samme substrat (SCR på filter) og samme eksostemperaturføler), får kravene i dette 

avsnitt ikke anvendelse på en komponent eller feil der godkjenningsmyndigheten etter en begrunnet vurdering fra 

produsenten finner at en partikkelkontrollfeil innenfor virkeområdet for dette avsnitt ville føre til en tilsvarende NOx-

kontrollfeil innenfor virkeområdet for avsnitt 3. 

4.2. De nærmere tekniske kravene til partikkelkontrolltiltak er angitt i tillegg 4. 

 _____  
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Tillegg 1 

Tekniske tilleggskrav til NOx-kontrolltiltak for motorer i kategori NRE og NRG, herunder metoden for å 

demonstrere disse strategiene 

1. Innledning 

I dette tillegg angis tilleggskravene for å sikre at NOx-kontrolltiltakene fungerer som de skal. Det omfatter kravene 

til motorer som er avhengige av å bruke en reagens for å redusere utslippene. EU-typegodkjenningen skal gjøres 

betinget av at de relevante bestemmelsene om bruksanvisning, monteringsdokumenter, varslingssystem for 

operatøren, motiveringssystem og frostbeskyttelse for reagenser som er angitt i dette tillegg, anvendes. 

2. Generelle krav 

Motoren skal være utstyrt med et diagnosesystem for NOx-kontroll (NCD) som kan identifisere NOx-kontrollfeil 

(NCM). Alle motorer som omfattes av dette avsnitt 2, skal konstrueres, bygges og monteres slik at de oppfyller 

disse kravene i motorens normale levetid under normale bruksforhold. For å nå denne målsettingen kan det godtas 

at motorer som har vært brukt lenger enn utslippsperioden som er angitt i vedlegg V til forordning (EU) 

2016/1628, viser noe forringelse i ytelsen og følsomheten for diagnosesystemet for NOx-kontroll (NCD), slik at 

grenseverdiene som er angitt i dette vedlegg, kan overskrides før varslings- og/eller motiveringssystemet aktiveres. 

2.1. Påkrevde opplysninger 

2.1.1. Dersom utslippskontrollsystemet krever en reagens, skal reagenstypen, opplysninger om konsentrasjon dersom 

reagensen er i en løsning, driftstemperaturforhold, en henvisning til internasjonale standarder for sammensetning 

og kvalitet samt andre egenskaper for reagensen angis av produsenten i samsvar med del B i vedlegg I til 

gjennomføringsforordning (EU) 2017/656. 

2.1.2. Detaljerte skriftlige opplysninger som fullt ut beskriver de funksjonelle driftsegenskapene til varslingssystemet for 

operatøren nevnt i avsnitt 4 samt motiveringssystemet for operatøren nevnt i avsnitt 5, skal framlegges for 

godkjenningsmyndigheten på tidspunktet for EU-typegodkjenningen. 

2.1.3. Produsenten skal gi OEM-produsenten dokumentasjon med veiledning om hvordan motoren skal monteres i den 

ikke-veigående mobile maskinen på en slik måte at motoren, utslippskontrollsystemet og den ikke-veigående 

mobile maskinens deler, fungerer i samsvar med kravene i dette tillegg. Denne dokumentasjonen skal omfatte de 

detaljerte tekniske kravene til motoren (programvare, maskinvare og kommunikasjon) som er nødvendige for riktig 

montering av motoren i den ikke-veigående mobile maskinen. 

2.2. Driftsforhold 

2.2.1. Diagnosesystemet for NOx-kontroll skal fungere 

a) ved omgivelsestemperaturer mellom 266 K og 308 K (– 7 °C og 35 °C), 

b) ved alle høyder under 1 600 m, 

c) ved kjølevannstemperatur over 343 K (70 °C). 

Dette avsnitt 2 får ikke anvendelse på overvåking av reagensnivået i beholderen, som skal overvåkes under alle 

driftsforhold der måling er teknisk gjennomførbart (for eksempel alle forhold der en flytende reagens ikke er fryst). 

2.3. Frostbeskyttelse for reagenser 

2.3.1. Det er tillatt å bruke en reagensbeholder og et doseringssystem som er oppvarmet eller uoppvarmet. Et oppvarmet 

system skal oppfylle kravene i nr. 2.3.2. Et uoppvarmet system skal oppfylle kravene i nr. 2.3.3.  
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2.3.1.1. Bruk av uoppvarmet reagensbeholder og doseringssystem skal være angitt i den skriftlige veiledningen til slutt-

brukeren av den ikke-veigående mobile maskinen. 

2.3.2. Reagensbeholder og doseringssystem 

2.3.2.1. Dersom reagensen er fryst, skal reagensen kunne brukes igjen innen høyst 70 minutter etter at motoren er startet 

ved en omgivelsestemperatur på 266 K (– 7 °C). 

2.3.2.2. Kriterier for utforming av et oppvarmet system 

Et oppvarmet system skal være utformet slik at det oppfyller ytelseskravene i dette avsnitt 2 når det prøves etter 

den fastsatte framgangsmåten. 

2.3.2.2.1. Reagensbeholderen og doseringssystemet skal stabiliseres ved 255 K (–18 °C) i 72 timer eller til reagensen har fått 

fast form, avhengig av hva som inntreffer først. 

2.3.2.2.2. Etter stabiliseringsperioden nevnt i nr. 2.3.2.2.1 skal den ikke-veigående mobile maskinen / motoren startes og gå 

ved en omgivelsestemperatur på 266 K (–7 °C) eller lavere som følger: 

a) 10 til 20 minutter på tomgang, etterfulgt av 

b) inntil 50 minutter ved høyst 40 % nominell belastning. 

2.3.2.2.3. Når prøvingen angitt i nr. 2.3.2.2.2 er avsluttet, skal reagensdoseringssystemet være fullt funksjonsdyktig. 

2.3.2.3. Vurderingen av utformingskriteriene kan gjennomføres på en prøvingsstand i et kjølerom med en hel ikke-

veigående mobil maskin eller med deler som er representative for dem som skal monteres i en ikke-veigående 

mobil maskin, eller kan være basert på prøving i felt. 

2.3.3. Aktivering av operatørens varslings- og motiveringssystem for et uoppvarmet system 

2.3.3.1. Varslingssystemet for operatøren som er beskrevet i avsnitt 4, skal aktiveres dersom det ikke skjer noen reagens-

dosering ved en omgivelsestemperatur på ≤ 266 K (– 7 °C). 

2.3.3.2. Systemet for kraftig motivering som er beskrevet i nr. 5.4, skal aktiveres dersom det ikke skjer noen reagens-

dosering ved en omgivelsestemperatur på ≤ 266 K (– 7 °C) innen høyst 70 minutter etter at motoren startet. 

2.4. Diagnostiseringskrav 

2.4.1 Diagnosesystemet for NOx-kontroll (NCD) skal kunne identifisere NOx-kontrollfeil (NCM) ved hjelp av 

diagnosefeilkoder (DTC) som er lagret i dataminnet, og på anmodning sende disse opplysningene ut av motoren. 

2.4.2 Krav til registrering av diagnosefeilkoder (DTC) 

2.4.2.1 NCD-systemet skal registrere en DTC for hver enkelt NOx-kontrollfeil (NCM). 

2.4.2.2 NCD-systemet skal innen 60 minutter etter at motoren startet kunne avgjøre om det finnes en påviselig feil. På 

dette tidspunktet skal en «bekreftet og aktiv» diagnosefeilkode lagres, og varslingssystemet skal aktiveres i 

samsvar med avsnitt 4. 

2.4.2.3 I tilfeller der det kreves mer enn 60 minutters driftstid for at overvåkingsinnretningene nøyaktig skal kunne påvise 

og bekrefte en NOx-kontrollfeil (f.eks. overvåkingsinnretninger som bruker statistiske modeller eller baserer seg på 

den ikke-veigående mobile maskinens væskeforbruk), kan godkjenningsmyndigheten tillate en lengre over-

våkingsperiode, forutsatt at produsenten begrunner dette behovet (f.eks. tekniske årsaker, forsøksresultater, egne 

erfaringer osv.). 

2.4.3. Krav til sletting av diagnosefeilkoder (DTC) 

a) NCD-systemet skal ikke automatisk slette diagnosefeilkoder fra dataminnet før feilen knyttet til den aktuelle 

diagnosefeilkoden er utbedret.  
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b) NCD-systemet kan slette alle diagnosefeilkoder på anmodning fra et produsentspesifikt avleser- eller vedlike-

holdsverktøy som leveres av motorprodusenten på anmodning, eller ved hjelp av en kode fra motor-

produsenten. 

2.4.4. Et NCD-system skal ikke programmeres eller på annen måte utformes til helt eller delvis å deaktiveres på grunn av 

den ikke-veigående mobile maskinens alder i løpet av motorens faktiske levetid, og systemet skal heller ikke 

inneholde noen algoritme eller strategi som er utformet for å redusere virkningen av NCD-systemet over tid. 

2.4.5. Eventuelle omprogrammerbare datakoder eller parametrer for NCD-systemet skal være beskyttet mot ulovlig 

inngrep. 

2.4.6. NCD-motorfamilie 

Produsenten er ansvarlig for å bestemme sammensetningen av en NCD-motorfamilie. Grupperingen av motorer i 

en NCD-motorfamilie skal være basert på godt teknisk skjønn og skal godkjennes av godkjenningsmyndigheten. 

Motorer som ikke tilhører samme motorfamilie, kan likevel tilhøre samme NCD-motorfamilie. 

2.4.6.1. Parametrer som definerer en NCD-motorfamilie 

En NCD-motorfamilie kjennetegnes ved grunnleggende konstruksjonsparametrer som skal være felles for motorer i 

gruppen. 

For at motorene skal anses å tilhøre den samme NCD-motorfamilien, må følgende liste med grunnleggende 

parametrer være felles: 

a) Utslippskontrollsystemer. 

b) NCD-systemets metoder for overvåking. 

c) NCD-systemets kriterier for overvåking. 

d) Overvåkingsparametrer (f.eks. frekvens). 

Disse felles parametrene skal demonstreres av produsenten ved hjelp av relevant teknisk demonstrasjon eller andre 

hensiktsmessige framgangsmåter og skal godkjennes av godkjenningsmyndigheten. 

Produsenten kan anmode godkjenningsmyndigheten om å godkjenne mindre forskjeller i NCD-systemets metoder 

for overvåking/diagnostisering på grunn av variasjoner i motorkonfigurasjonen dersom produsenten anser at disse 

metodene er likeverdige og de skiller seg fra hverandre bare for å tilpasse seg de særlige egenskapene ved de 

aktuelle komponentene (for eksempel størrelse, eksosstrøm osv.), eller dersom likhetene er basert på godt teknisk 

skjønn. 

3. Vedlikeholdskrav 

3.1. Produsenten skal levere skriftlig veiledning om utslippskontrollsystemet og dets korrekte funksjon eller sørge for at 

slik veiledning blir levert til alle sluttbrukere av nye motorer eller maskiner i samsvar med vedlegg XV. 

4. Varslingssystem for operatøren 

4.1. Den ikke-veigående mobile maskinen skal ha et varslingssystem for operatøren med visuelle alarmer som varsler 

operatøren når det er påvist lavt reagensnivå, feil reagenskvalitet, avbrudd i doseringen eller en feil som angitt i 

avsnitt 9, som vil aktivere motiveringssystemet for operatøren dersom det ikke rettes opp i tide. Varslingssystemet 

skal fortsatt være aktivt når motiveringssystemet for operatøren beskrevet i avsnitt 5, er aktivert. 

4.2. Varslingen skal ikke være den samme som den varslingen som brukes ved funksjonssvikt eller annet vedlikehold 

av motoren, men den kan bruke samme varslingssystem.  
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4.3. Varslingssystemet for operatøren kan bestå av én eller flere lamper eller korte meldinger, for eksempel meldinger 

som tydelig angir følgende: 

a) Gjenstående tid før aktivering av motivering på lavt nivå og/eller kraftig motivering. 

b) Omfanget av motivering på lavt nivå og/eller kraftig motivering, for eksempel hvor mye dreiemomentet 

begrenses. 

c) De vilkårene som skal foreligge for at deaktiveringen av den ikke-veigående mobile maskinen skal kunne 

oppheves. 

Dersom det vises meldinger, kan systemet som brukes til å vise disse meldingene, være det samme som systemet 

som brukes til andre vedlikeholdsformål. 

4.4. Etter produsentens valg kan varslingssystemet bestå av et lydsignal som varsler operatøren. Det skal være tillatt for 

operatøren å stenge av lydsignaler. 

4.5. Varslingssystemet for operatøren skal aktiveres som angitt i henholdsvis nr. 2.3.3.1, 6.2, 7.2, 8.4 og 9.3. 

4.6. Varslingssystemet for operatøren skal deaktiveres når vilkårene for at det aktiveres, er opphørt. Varslingssystemet 

for operatøren skal bare deaktiveres automatisk dersom årsaken til at det ble aktivert, er fjernet. 

4.7. Varslingssystemet kan avbrytes midlertidig av andre varslingssignaler som gir viktige meldinger om sikkerhet. 

4.8. Nærmere opplysninger om framgangsmåtene for aktivering og deaktivering av varslingssystemet for operatøren er 

beskrevet i avsnitt 11. 

4.9. Som ledd i søknaden om EU-typegodkjenning i henhold til denne forordning skal produsenten demonstrere 

funksjonen til varslingssystemet for operatøren, som angitt i avsnitt 10. 

5. Motiveringssystem for operatøren 

5.1. Motoren skal ha et motiveringssystem for operatøren basert på ett av følgende prinsipper: 

5.1.1. Et totrinns motiveringssystem for operatøren, som begynner med motivering på lavt nivå (en ytelsesbegrensning) 

etterfulgt av en kraftig motivering (effektiv deaktivering av den ikke-veigående mobile maskinens drift). 

5.1.2. Et ettrinnssystem for kraftig motivering (effektiv deaktivering av den ikke-veigående mobile maskinens drift) som 

aktiveres i henhold til vilkårene for et system for motivering på lavt nivå som angitt i nr. 6.3.1, 7.3.1, 8.4.1 og 

9.4.1. 

Dersom produsenten velger å stanse motoren for å oppfylle kravet om kraftig motivering i ett trinn, kan 

produsenten velge å la motiveringen for reagensnivå aktiveres i henhold til vilkårene i nr. 6.3.2 i stedet for 

nr. 6.3.1. 

5.2. Motoren kan være utstyrt med en funksjon for å deaktivere motiveringssystemet for operatøren under forutsetning 

av at den oppfyller kravene i nr. 5.2.1. 

5.2.1 Motoren kan være utstyrt med en funksjon for midlertidig å deaktivere motiveringssystemet for operatøren i en 

nødssituasjon erklært av en nasjonal eller regional myndighet, deres beredskapstjenester eller væpnede styrker. 

5.2.1.1 Alle følgende vilkår får anvendelse når en motor er utstyrt med en funksjon for midlertidig å deaktivere motive-

ringssystemet i en nødssituasjon: 

a) Operatøren kan deaktivere motiveringssystemet i en driftsperiode på høyst 120 timer. 

b) Aktiveringsmetoden skal være utformet slik at utilsiktet aktivering forhindres ved at det kreves en dobbel 

frivillig handling, og skal være tydelig merket, minst med advarselen «KUN TIL BRUK I NØDSSITUA-

SJONER».  
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c) Deaktiveringen skal koples ut automatisk etter 120 timer, og operatøren skal kunne kople ut deaktiveringen 

manuelt dersom nødssituasjonen er over. 

d) Etter 120 timers drift skal det ikke lenger være mulig å deaktivere motiveringssystemet med mindre 

innretningen for deaktivering er gjenopprettet ved hjelp av produsentens midlertidige sikkerhetskode eller ny 

konfigurering av motorens elektroniske styreenhet foretatt av en kvalifisert servicetekniker, eller en tilsvarende 

sikkerhetsfunksjon som er unik for hver motor. 

e) Opplysninger om det samlede antallet deaktiveringer og varigheten av disse skal lagres i et elektronisk 

permanent minne eller tellere på en måte som sikrer at opplysningene ikke kan slettes med overlegg. Det skal 

være mulig for nasjonale tilsynsmyndigheter å lese disse registrene med en avleser. 

f) Produsenten skal føre et register over hver anmodning om å gjenopprette muligheten til midlertidig å 

deaktivere motiveringssystemet og skal gjøre dette registeret tilgjengelig for Kommisjonen eller nasjonale 

myndigheter på anmodning. 

5.3. System for motivering på lavt nivå 

5.3.1. Systemet for motivering på lavt nivå skal aktiveres når et av vilkårene angitt i nr. 6.3.1, 7.3.1, 8.4.1 og 9.4.1 er 

oppfylt. 

5.3.2. Systemet for motivering på lavt nivå skal gradvis redusere største tilgjengelige dreiemoment for motoren over 

motorturtallet med minst 25 % mellom turtallet ved største dreiemoment og turtallsregulatorens bruddpunkt som 

vist i figur 4.1. Dreiemomentet skal begrenses med minst 1 % i minuttet. 

5.3.3. Det er også mulig å bruke andre motiveringstiltak som overfor godkjenningsmyndigheten er påvist å ha samme 

eller høyere motiveringsgrad. 

Figur 4.1 

Dreiemomentbegrensning ved motivering på lavt nivå 

 

5.4. System for kraftig motivering 

5.4.1. Systemet for kraftig motivering skal aktiveres når et av vilkårene angitt i nr. 2.3.3.2, 6.3.2, 7.3.2, 8.4.2 og 9.4.2 er 

oppfylt. 

5.4.2. Systemet for kraftig motivering skal redusere den ikke-veigående mobile maskinens nytteverdi til et nivå som er 

tilstrekkelig vanskelig å håndtere til at operatøren utbedrer de problemene som er nevnt i avsnitt 6–9. Følgende 

strategier kan godtas: 

5.4.2.1. Motorens dreiemoment mellom turtallet ved største dreiemoment og regulatorens bruddpunkt skal reduseres 

gradvis fra dreiemomentet ved motivering på lavt nivå i figur 4.1 med minst 1 % i minuttet til 50 % av største 

dreiemoment eller lavere, og for motorer med variabel hastighet skal motorturtallet reduseres gradvis til 60 % av 

nominelt turtall eller lavere innenfor samme tidsrom som dreiemomentbegrensningen, som vist i figur 4.2.  
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Figur 4.2 

Dreiemomentbegrensning ved kraftig motivering 

 

5.4.2.2. Det er også mulig å bruke andre motiveringstiltak som overfor godkjenningsmyndigheten er påvist å ha samme 

eller høyere motiveringsgrad. 

5.5. Av sikkerhetshensyn og for å gi mulighet for egendiagnose med automatisk reparasjon er det tillatt å bruke en 

funksjon som overstyrer motiveringen og gir full motoreffekt, forutsatt at 

a) den er aktiv i høyst 30 minutter, og 

b) den er begrenset til tre aktiveringer i hver periode der motiveringssystemet for operatøren er aktivt. 

5.6. Motiveringssystemet for operatøren skal deaktiveres når vilkårene for at det aktiveres, er opphørt. Motiverings-

systemet for operatøren skal bare deaktiveres automatisk dersom årsaken til at det ble aktivert, er fjernet. 

5.7. Nærmere opplysninger om framgangsmåtene for aktivering og deaktivering av motiveringssystemet for operatøren 

er beskrevet i avsnitt 11. 

5.8. Som ledd i søknaden om EU-typegodkjenning i henhold til denne forordning skal produsenten demonstrere 

funksjonen til motiveringssystemet for operatøren, som angitt i avsnitt 11. 

6. Reagenstilgang 

6.1. Indikator for reagensnivå 

Den ikke-veigående mobile maskinen skal være utstyrt med en indikator som tydelig gir operatøren melding om 

reagensnivået i reagensbeholderen. Minste akseptable ytelsesnivå for reagensindikatoren er at den kontinuerlig skal 

vise reagensnivået mens varslingssystemet for operatøren nevnt i avsnitt 4 er aktivert. Reagensindikatoren kan 

være utformet med analog eller digital visning, og kan vise nivået som en andel av beholderens fulle kapasitet, 

mengden resterende reagens eller anslått gjenværende antall driftstimer. 

6.2. Aktivering av varslingssystemet for operatøren 

6.2.1. Varslingssystemet for operatøren angitt i avsnitt 4 skal aktiveres dersom reagensnivået faller til under 10 % av 

kapasiteten i reagensbeholderen eller en høyere prosentdel etter produsentens valg. 

6.2.2. Den varslingen som gis, skal sammen med reagensindikatoren være tilstrekkelig tydelig til at operatøren forstår at 

reagensnivået er lavt. Dersom varslingssystemet omfatter et system for visning av meldinger, skal den visuelle 

varslingen vise en melding som angir et lavt reagensnivå (for eksempel «lavt ureanivå», «lavt AdBlue-nivå» eller 

«lavt reagensnivå»).  
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6.2.3. I starten trenger ikke varslingssystemet for operatøren å være aktivert hele tiden (for eksempel trenger en melding 

ikke vises kontinuerlig), men aktiveringen skal tilta i intensitet slik at det er aktivert hele tiden når reagensnivået 

nærmer seg null og det punktet der motiveringssystemet for operatøren aktiveres, nærmer seg (for eksempel hvor 

ofte en lampe blinker). Det skal ende i en melding til operatøren på et nivå som velges av produsenten, men som er 

tilstrekkelig mer tydelig ved det punktet der motiveringssystemet for operatøren nevnt i nr. 6.3 aktiveres enn ved 

første aktivering. 

6.2.4. Det skal ikke være lett å deaktivere eller overse den kontinuerlige varslingen. Dersom varslingssystemet omfatter 

et system for visning av meldinger, skal det vises en tydelig melding (for eksempel «fyll på urea», «fyll på 

AdBlue» eller «fyll på reagens»). Den kontinuerlige varslingen kan avbrytes midlertidig av andre varslingssignaler 

som gir viktige meldinger om sikkerhet. 

6.2.5. Det skal ikke være mulig å slå av varslingssystemet for operatøren før reagensbeholderen er fylt på til et nivå som 

ikke utløser aktivering. 

6.3 Aktivering av motiveringssystemet for operatøren 

6.3.1 Systemet for motivering på lavt nivå som er beskrevet i nr. 5.3, skal aktiveres dersom reagensnivået i beholderen er 

lavere enn 2,5 % av den nominelle fulle kapasiteten eller en høyere prosentdel etter produsentens valg. 

6.3.2. Systemet for kraftig motivering som er beskrevet i nr. 5.4, skal aktiveres dersom reagensbeholderen er tom, det vil 

si dersom doseringssystemet ikke kan hente mer reagens fra beholderen, eller på ethvert nivå under 2,5 % av den 

nominelle fulle kapasiteten etter produsentens valg. 

6.3.3. Unntatt i det omfang det er tillatt i nr. 5.5 skal det ikke være mulig å slå av systemet for motivering på lavt nivå 

eller for kraftig motivering før reagensbeholderen er fylt på til et nivå som ikke utløser de respektive aktiveringene. 

7. Overvåking av reagenskvalitet 

7.1. Den ikke-veigående mobile maskinen skal ha en innretning som gjør det mulig å bestemme om det forekommer en 

ukorrekt reagens om bord i en ikke-veigående mobil maskin. 

7.1.1. Produsenten skal angi en minste akseptable reagenskonsentrasjon CDmin, som fører til at NOx-utslippene i eksosen 

ikke overstiger den laveste av enten den gjeldende NOx-grenseverdien multiplisert med 2,25 eller den gjeldende 

NOx-grenseverdien pluss 1,5 g/kWh. For motorunderkategorier med en kombinert HC- og NOx-grenseverdi skal 

den gjeldende NOx-grenseverdien med hensyn til dette nummer være den kombinerte HC- og NOx-grenseverdien 

redusert med 0,19 g/kWh. 

7.1.1.1. Den korrekte verdien av CDmin skal demonstreres under EU-typegodkjenningen etter framgangsmåten definert i 

avsnitt 13 og registreres i den utvidede dokumentasjonspakken som angitt i avsnitt 8 i vedlegg I. 

7.1.2. Eventuelle reagenskonsentrasjoner som er lavere enn CDmin, skal påvises og med hensyn til nr. 7.1 anses som en 

ukorrekt reagens. 

7.1.3. Det skal finnes en særlig teller («reagenskvalitetsteller») for reagenskvaliteten. Reagenskvalitetstelleren skal telle 

antall motordriftstimer med en ukorrekt reagens. 

7.1.3.1. Alternativt kan produsenten samle reagenskvalitetsfeil og én eller flere av de andre feilene som er oppført i 

avsnitt 8 og 9, i én enkelt teller. 

7.1.4. Nærmere opplysninger om kriterier og mekanismer for aktivering og deaktivering av reagenskvalitetstelleren 

finnes i avsnitt 11. 

7.2. Aktivering av varslingssystemet for operatøren 

Dersom overvåkingssystemet bekrefter at reagenskvaliteten er ukorrekt, skal varslingssystemet for operatøren 

beskrevet i avsnitt 4 aktiveres. Dersom varslingssystemet omfatter et system for visning av meldinger, skal det vise 

en melding som angir årsaken til varslingen (for eksempel «ukorrekt ureadosering påvist», «ukorrekt AdBlue-

dosering påvist» eller «ukorrekt reagensdosering påvist»).  
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7.3 Aktivering av motiveringssystemet for operatøren 

7.3.1. Systemet for motivering på lavt nivå som er beskrevet i nr. 5.3, skal aktiveres dersom reagenskvaliteten ikke er 

korrigert innen høyst 10 motordriftstimer etter aktivering av varslingssystemet for operatøren som er beskrevet i 

nr. 7.2. 

7.3.2. Systemet for kraftig motivering som er beskrevet i nr. 5.4, skal aktiveres dersom reagenskvaliteten ikke er korrigert 

innen høyst 20 motordriftstimer etter aktivering av varslingssystemet for operatøren som er beskrevet i nr. 7.2. 

7.3.3. Antall timer før motiveringssystemene aktiveres skal reduseres dersom funksjonssvikten forekommer gjentatte 

ganger, i samsvar med mekanismen som er beskrevet i avsnitt 11. 

8. Reagensdosering 

8.1 Motoren skal ha en innretning som gjør det mulig å bestemme om doseringen er avbrutt. 

8.2. Reagensdoseringsteller 

8.2.1. Det skal finnes en særlig teller for doseringen («doseringsteller»). Telleren skal telle antall motordriftstimer med 

avbrytelser i reagensdoseringen. Dette er ikke nødvendig dersom avbrytelsen er utløst av motorens elektroniske 

styreenhet fordi den ikke-veigående mobile maskinens driftsforhold er av en slik art at maskinens utslipp ikke 

krever reagensdosering. 

8.2.1.1. Alternativt kan produsenten samle reagensdoseringsfeil og én eller flere av de andre feilene som er oppført i 

avsnitt 7 og 9, i én enkelt teller. 

8.2.2. Nærmere opplysninger om kriterier og mekanismer for aktivering og deaktivering av reagensdoseringstelleren 

finnes i avsnitt 11. 

8.3. Aktivering av varslingssystemet for operatøren 

Varslingssystemet for operatøren som er beskrevet i avsnitt 4, skal aktiveres dersom en avbrytelse i doseringen 

fører til at doseringstelleren settes i gang i samsvar med nr. 8.2.1. Dersom varslingssystemet omfatter et system for 

visning av meldinger, skal det vise en melding som angir årsaken til varslingen (for eksempel «feil i ureadose-

ringen», «feil i AdBlue-doseringen» eller «feil i reagensdoseringen»). 

8.4. Aktivering av motiveringssystemet for operatøren 

8.4.1. Systemet for motivering på lavt nivå som er beskrevet i nr. 5.3, skal aktiveres dersom en avbrytelse i reagens-

doseringen ikke er korrigert innen høyst 10 motordriftstimer etter aktivering av varslingssystemet for operatøren 

som er beskrevet i nr. 8.3. 

8.4.2. Systemet for kraftig motivering som er beskrevet i nr. 5.4, skal aktiveres dersom en avbrytelse i reagensdoseringen 

ikke er korrigert innen høyst 20 motordriftstimer etter aktivering av varslingssystemet for operatøren som er 

beskrevet i nr. 8.3. 

8.4.3. Antall timer før motiveringssystemene aktiveres skal reduseres dersom funksjonssvikten forekommer gjentatte 

ganger, i samsvar med mekanismen som er beskrevet i avsnitt 11. 

9. Overvåkingsfeil som kan skyldes ulovlige inngrep 

9.1. I tillegg til nivået av reagens i reagensbeholderen, reagenskvaliteten og avbrytelser i doseringen skal følgende feil 

overvåkes ettersom de kan skyldes ulovlige inngrep: 

a) Hindret EGR-ventil. 

b) Feil i diagnosesystemet for NOx-kontroll (NCD) som beskrevet i nr. 9.2.1.  
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9.2. Overvåkingskrav 

9.2.1. Diagnosesystemet for NOx-kontroll (NCD) skal overvåkes med henblikk på elektriske feil og fjerning eller 

deaktivering av følere som hindrer systemet i å diagnostisere andre feil nevnt i avsnitt 6–8 (overvåking av 

komponenter). 

En ufullstendig liste over følere som påvirker diagnostiseringsevnen, er for eksempel følere som direkte måler 

NOx-konsentrasjonen, følere for ureakvalitet, følere for omgivelsestemperatur og følere som brukes til å overvåke 

reagensdosering, reagensnivå eller reagensforbruk. 

9.2.2. Teller for EGR-ventil 

9.2.2.1. Det skal finnes en særlig teller for en hindret EGR-ventil. Telleren for EGR-ventilen skal telle antall motor-

driftstimer der det er bekreftet at DTC-en i tilknytning til en hindret EGR-ventil, er aktiv. 

9.2.2.1.1. Alternativt kan produsenten samle den hindrede EGR-ventilen og én eller flere av de andre feilene som er oppført i 

avsnitt 7 og 8 og i nr. 9.2.3, i én enkelt teller. 

9.2.2.2. Nærmere opplysninger om kriterier og mekanismer for aktivering og deaktivering av telleren for EGR-ventilen 

finnes i avsnitt 11. 

9.2.3. Teller(e) for NCD-systemet 

9.2.3.1. Det skal finnes en særlig teller for hver av de overvåkingsfeilene som er angitt i nr. 9.1 bokstav b). Tellerne for 

NCD-systemet skal telle antall motordriftstimer der det er bekreftet at DTC-en i tilknytning til en funksjonssvikt i 

overvåkingssystemet, er aktiv. Det skal være tillatt å gruppere flere feil i én teller. 

9.2.3.1.1. Alternativt kan produsenten samle feil i NCD-systemet og én eller flere av de andre feilene som er oppført i 

avsnitt 7 og 8 og i nr. 9.2.2, i én enkelt teller. 

9.2.3.2. Nærmere opplysninger om kriterier og mekanismer for aktivering og deaktivering av telleren eller tellerne for 

NCD-systemet finnes i avsnitt 11. 

9.3. Aktivering av varslingssystemet for operatøren 

Varslingssystemet for operatøren som er beskrevet i nr. 4, skal aktiveres dersom noen av feilene angitt i nr. 9.1 

forekommer, og skal angi at det er nødvendig å utføre en reparasjon raskt. Dersom varslingssystemet omfatter et 

system for visning av meldinger, skal det vise en melding som angir årsaken til varslingen (for eksempel «reagens-

doseringsventil frakoplet» eller «kritisk utslippsfeil»). 

9.4. Aktivering av motiveringssystemet for operatøren 

9.4.1. Systemet for motivering på lavt nivå som er beskrevet i nr. 5.3, skal aktiveres dersom en feil angitt i nr. 9.1 ikke er 

korrigert innen høyst 36 motordriftstimer etter aktivering av varslingssystemet for operatøren som er beskrevet i 

nr. 9.3. 

9.4.2. Systemet for kraftig motivering som er beskrevet i nr. 5.4, skal aktiveres dersom en feil angitt i nr. 9.1 ikke er 

korrigert innen høyst 100 motordriftstimer etter aktivering av varslingssystemet for operatøren som er beskrevet i 

nr. 9.3. 

9.4.3. Antall timer før motiveringssystemene aktiveres skal reduseres dersom funksjonssvikten forekommer gjentatte 

ganger, i samsvar med mekanismen som er beskrevet i avsnitt 11. 

9.5. Som et alternativ til kravene i nr. 9.2, kan produsenten bruke en NOx-føler plassert i eksosanlegget. I dette tilfellet 

gjelder følgende: 

a) NOx-verdien skal ikke overstige den laveste av enten den gjeldende NOx-grenseverdien multiplisert med  

2,25 eller den gjeldende NOx-grenseverdien pluss 1,5 g/kWh. For motorunderkategorier med en kombinert 

HC- og NOx-grenseverdi skal den gjeldende NOx-grenseverdien med hensyn til dette nummer være den 

kombinerte HC- og NOx-grenseverdien redusert med 0,19 g/kWh. 
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b) Det er tillatt å bruke én enkelt feil «høyt NOx-innhold – årsak ukjent». 

c) Nr. 9.4.1 skal lyde «innen 10 motordriftstimer». 

d) Nr. 9.4.2 skal lyde «innen 20 motordriftstimer». 

10. Demonstrasjonskrav 

10.1. Generelt 

Samsvar med kravene i dette tillegg skal demonstreres under EU-typegodkjenningen ved at følgende demon-

strasjoner utføres som vist i tabell 4.1 og angitt i dette avsnitt 10: 

a) En demonstrasjon av aktiveringen av varslingssystemet. 

b) Eventuelt en demonstrasjon av aktiveringen av systemet for motivering på lavt nivå. 

c) En demonstrasjon av aktiveringen av systemet for kraftig motivering. 

10.2. Motorfamilier og NCD-motorfamilier 

En motorfamilies eller en NCD-motorfamilies samsvar med kravene i dette avsnitt 10 kan demonstreres ved 

prøving av en av motorene i den aktuelle familien, forutsatt at produsenten demonstrerer overfor godkjennings-

myndigheten at overvåkingssystemene som er nødvendige for å oppfylle kravene i dette tillegg, er de samme for 

alle motorer i familien. 

10.2.1. Demonstrasjonen av at overvåkingssystemene for andre motorer i NDC-familien er likeverdige, kan utføres ved å 

framlegge for godkjenningsmyndigheten opplysninger som algoritmer, funksjonsanalyser osv. 

10.2.2. Produsenten velger ut prøvingsmotoren i samråd med godkjenningsmyndigheten. Den kan være den representative 

motoren i den aktuelle familien, men behøver ikke være det. 

10.2.3. Dersom motorer i en motorfamilie tilhører en NCD-motorfamilie som allerede er EU-typegodkjent i samsvar med 

nr. 10.2.1 (figur 4.3), skal denne motorfamiliens samsvar anses å være demonstrert uten ytterligere prøving, 

forutsatt at produsenten demonstrerer overfor myndigheten at overvåkingssystemene som er nødvendige for å 

oppfylle kravene i dette tillegg, er de samme i de aktuelle motorfamiliene og NCD-motorfamiliene. 

Tabell 4.1 

Illustrasjon av innholdet i demonstrasjonsprosessen i samsvar med bestemmelsene i nr. 10.3 og 10.4 

Mekanisme Demonstrasjonselementer 

Aktivering av varslingssystem som 

angitt i nr. 10.3 

— To aktiveringsprøvinger (herunder mangel på reagens) 

— Ytterligere demonstrasjonselementer, etter relevans 

Aktivering av system for motivering 

på lavt nivå som angitt i nr. 10.4 

— To aktiveringsprøvinger (herunder mangel på reagens) 

— Ytterligere demonstrasjonselementer, etter relevans 

— En prøving av dreiemomentbegrensning 

Aktivering av system for kraftig 

motivering som angitt i nr. 10.4.6 

— To aktiveringsprøvinger (herunder mangel på reagens) 

— Ytterligere demonstrasjonselementer, etter relevans 
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Figur 4.3 

Tidligere demonstrert samsvar for en NCD-motorfamilie 

 

10.3. Demonstrasjon av aktiveringen av varslingssystemet 

10.3.1. Samsvar for aktivering av varslingssystemet skal demonstreres ved å utføre to prøvinger: mangel på reagens og en 

feilkategori som er beskrevet i avsnitt 7–9. 

10.3.2. Utvelging av de feilene som skal prøves 

10.3.2.1. For å demonstrere aktivering av varslingssystemet i tilfelle feilaktig reagenskvalitet skal en reagens velges med en 

fortynning av den aktive bestanddelen som minst tilsvarer den fortynningen som produsenten har opplyst om i 

samsvar med kravene i avsnitt 7. 

10.3.2.2. For å demonstrere aktivering av varslingssystemet i tilfelle feil som kan skyldes ulovlige inngrep, og som er 

definert i avsnitt 9, skal utvelgingen skje i samsvar med følgende krav: 

10.3.2.2.1. Produsenten skal levere en liste over slike mulige feil til godkjenningsmyndigheten. 

10.3.2.2.2. Den feilen som skal undersøkes ved prøvingen, skal velges av godkjenningsmyndigheten fra den listen som er 

nevnt i nr. 10.3.2.2.1. 

10.3.3. Demonstrasjon 

10.3.3.1. Ved denne demonstrasjonen skal det utføres en egen prøving for hver av de feilene som er nevnt i nr. 10.3.1. 

10.3.3.2. Under en prøving skal det ikke finnes andre feil enn den som skal undersøkes ved prøvingen. 

10.3.3.3. Før en prøving startes, skal alle DTC-er være slettet. 

10.3.3.4. På anmodning fra produsenten, og etter avtale med godkjenningsmyndigheten, kan de feilene som omfattes av 

prøvingen, simuleres.  

Motor-

familie 1 

Motor-

familie 2 

NCD-motorfamilie 1 

Samsvar for motorfamilie 

1 anses som demonstrert 

Samsvar for NCD-motorfamilie 
1 er demonstrert for 

motorfamilie 2 
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10.3.3.5. Påvisning av andre feil enn mangel på reagens 

For andre feil enn mangel på reagens skal påvisningen av denne feilen, så snart feilen er blitt framkalt eller 

simulert, utføres på følgende måte: 

10.3.3.5.1. NCD-systemet skal reagere på innføringen av en feil som godkjenningsmyndigheten har valgt som egnet i samsvar 

med bestemmelsene i dette tillegg. Dette anses å være demonstrert dersom aktiveringen finner sted i to påfølgende 

NCD-prøvingssykluser i samsvar med nr. 10.3.3.7. 

Når det er angitt i overvåkingsbeskrivelsen og godkjenningsmyndigheten har godkjent at en bestemt 

overvåkingsinnretning trenger mer enn to NCD-prøvingssykluser for å gjennomføre overvåkingen, kan antallet 

NCD-prøvingssykluser økes til tre NCD-prøvingssykluser. 

De enkelte NCD-prøvingssyklusene i demonstrasjonsprøvingen kan skilles ved at motoren stanses. Tiden som skal 

gå før motoren startes igjen, skal bestemmes ved å ta hensyn til eventuell overvåking som kan finne sted etter at 

motoren er stanset, og eventuelle vilkår som må være oppfylt for at overvåking skal finne sted neste gang motoren 

startes. 

10.3.3.5.2. Demonstrasjonen av aktiveringen av varslingssystemet anses å være fullført dersom varslingssystemet ved slutten 

av hver demonstrasjonsprøving som er utført i samsvar med nr. 10.3.2.1, er blitt korrekt aktivert, og DTC-en for 

den valgte feilen har fått statusen «bekreftet og aktiv». 

10.3.3.6. Påvisning av manglende reagenstilgang 

For å demonstrere aktivering av varslingssystemet i tilfelle manglende reagenstilgang skal motoren kjøres i én eller 

flere NCD-prøvingssykluser etter produsentens skjønn. 

10.3.3.6.1. Demonstrasjonen skal starte med et reagensnivå i beholderen som skal avtales mellom produsenten og god-

kjenningsmyndigheten, men som skal utgjøre minst 10 % av beholderens nominelle kapasitet. 

10.3.3.6.2. Varslingssystemet anses å ha fungert korrekt dersom følgende vilkår er oppfylt samtidig: 

a) Varslingssystemet er blitt aktivert med en reagenstilgang som er minst 10 % av kapasiteten i reagens-

beholderen. 

b) Det «kontinuerlige» varslingssystemet er blitt aktivert med en reagenstilgang som er høyere enn eller lik 

verdien angitt av produsenten i samsvar med bestemmelsene i avsnitt 6. 

10.3.3.7. NCD-prøvingssyklus 

10.3.3.7.1 NCD-prøvingssyklusen som i dette avsnitt 10 brukes til å demonstrere at NCD-systemet fungerer riktig, er NRTC-

syklusen med varmstart for motorer i underkategori NRE-v-3, NRE-v-4, NRE-v-5, NRE-v-6 og den gjeldende 

NRSC-syklusen for alle andre kategorier. 

10.3.3.7.2 På anmodning fra produsenten og med godkjenning fra godkjenningsmyndigheten kan en alternativ NCD-

prøvingssyklus brukes (f.eks. en annen enn NRTC- eller NRSC-syklusen) for en bestemt overvåkingsinnretning. 

Anmodningen skal inneholde elementer (tekniske betraktninger, simulerings- og prøvingsresultater osv.) som viser 

a) at den alternative prøvingssyklusen gir en overvåking ved forhold som tilsvarer reelle driftsforhold, og 

b) at den gjeldende NCD-prøvingssyklusen angitt i nr. 10.3.3.7.1 har vist seg å være mindre egnet for den aktuelle 

overvåkingen. 

10.3.4. Demonstrasjonen av aktiveringen av varslingssystemet anses å være fullført dersom varslingssystemet ved slutten 

av hver demonstrasjonsprøving som er utført i samsvar med nr. 10.3.3, er blitt korrekt aktivert.  
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10.4. Demonstrasjon av motiveringssystemet 

10.4.1. Demonstrasjonen av motiveringssystemet skal foretas ved prøvinger som utføres i en prøvingsbenk for motorer. 

10.4.1.1. Alle komponenter eller delsystemer som ikke er fysisk montert på motoren, for eksempel, men ikke begrenset til, 

følere for omgivelsestemperatur, nivåfølere samt varslings- og informasjonssystemer for operatøren, som kreves 

for å utføre demonstrasjonene, skal være tilkoplet motoren for dette formålet, eller skal simuleres på en måte som 

godtas av godkjenningsmyndigheten. 

10.4.1.2. Dersom produsenten velger det og godkjenningsmyndigheten samtykker i det, kan demonstrasjonsprøvingene 

utføres på en ferdigoppbygd ikke-veigående mobil maskin enten ved å montere den ikke-veigående mobile 

maskinen i en passende prøvingsbenk eller, uten hensyn til nr. 10.4.1, ved å kjøre den på en testbane under 

kontrollerte forhold. 

10.4.2. Prøvingssekvensen skal demonstrere aktiveringen av motiveringssystemet i tilfelle mangel på reagens og i tilfelle 

en av de feilene som er definert i avsnitt 7, 8 eller 9. 

10.4.3. For denne demonstrasjonen gjelder følgende: 

a) Godkjenningsmyndigheten skal i tillegg til mangel på reagens velge en av de feilene som er definert i avsnitt 7, 

8 eller 9, som tidligere er blitt brukt i demonstrasjonen av varslingssystemet. 

b) Produsenten kan, etter avtale med godkjenningsmyndigheten, framskynde prøvingen ved å simulere at et visst 

antall driftstimer er oppnådd. 

c) Den dreiemomentbegrensningen som kreves for motivering på lavt nivå, kan demonstreres samtidig som den 

generelle godkjenningsprosessen for motorytelse gjennomføres i samsvar med denne forordning. Det kreves 

ikke separat måling av dreiemomentet under demonstrasjonen av motiveringssystemet i dette tilfellet. 

d) Systemet for kraftig motivering skal demonstreres i samsvar med kravene i nr. 10.4.6. 

10.4.4. Produsenten skal dessuten demonstrere funksjonen til motiveringssystemet under de feilforholdene som er definert 

i avsnitt 7, 8 eller 9, og som ikke er blitt valgt til de demonstrasjonsprøvingene som er beskrevet i nr. 10.4.1–

10.4.3. 

Disse tilleggsdemonstrasjonene kan utføres gjennom å framlegge for godkjenningsmyndigheten et teknisk tilfelle 

som bruker som dokumentasjon algoritmer, funksjonsanalyser og resultatet av tidligere prøvinger. 

10.4.4.1. Disse tilleggsdemonstrasjonene skal særlig demonstrere til godkjenningsmyndighetens tilfredshet at en korrekt 

mekanisme for begrensning av dreiemomentet er installert i motorens elektroniske styreenhet. 

10.4.5. Demonstrasjonsprøving av systemet for motivering på lavt nivå 

10.4.5.1. Denne demonstrasjonen starter når varslingssystemet, eller eventuelt når det «kontinuerlige» varslingssystemet, er 

blitt aktivert som følge av påvisningen av en feil som er valgt av godkjenningsmyndigheten. 

10.4.5.2. Dersom systemet kontrolleres for sin reaksjon i tilfelle mangel på reagens i beholderen, skal motoren kjøres til 

reagenstilgangen har nådd en verdi på 2,5 % av beholderens nominelle fulle kapasitet, eller den verdien som er 

angitt av produsenten i samsvar med nr. 6.3.1, der systemet for motivering på lavt nivå skal begynne å fungere. 

10.4.5.2.1. Produsenten kan etter avtale med godkjenningsmyndigheten simulere kontinuerlig drift ved å trekke ut reagens fra 

beholderen, enten mens motoren kjører eller når den er stoppet. 

10.4.5.3. Dersom systemet kontrolleres for sin reaksjon i tilfelle annen feil enn mangel på reagens i beholderen, skal 

motoren kjøres i det relevante antall driftstimer som er angitt i tabell 4.3, eller etter produsentens valg inntil den 

relevante telleren har nådd den verdien der systemet for motivering på lavt nivå blir aktivert. 
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10.4.5.4. Demonstrasjonen av systemet for motivering på lavt nivå skal anses å være fullført dersom produsenten ved slutten 

av hver demonstrasjonsprøving som er utført i samsvar med nr. 10.4.5.2 og 10.4.5.3, har demonstrert for god-

kjenningsmyndigheten at motorens elektroniske styreenhet har aktivert mekanismen for begrensning av 

dreiemoment. 

10.4.6. Demonstrasjonsprøving av systemet for kraftig motivering 

10.4.6.1. Denne demonstrasjonen skal starte fra en tilstand der systemet for motivering på lavt nivå er aktivert tidligere, og 

kan utføres som en fortsettelse av de prøvingene som er gjennomført for å demonstrere systemet for motivering på 

lavt nivå. 

10.4.6.2. Dersom systemet kontrolleres for sin reaksjon i tilfelle mangel på reagens i beholderen, skal motoren kjøres til 

reagensbeholderen er tom eller har nådd en verdi på under 2,5 % av beholderens nominelle fulle kapasitet, der 

systemet for kraftig motivering ifølge produsenten vil bli aktivert. 

10.4.6.2.1. Produsenten kan etter avtale med godkjenningsmyndigheten simulere kontinuerlig drift ved å trekke ut reagens fra 

beholderen, enten mens motoren kjører eller når den er stoppet. 

10.4.6.3. Dersom systemet kontrolleres for sin reaksjon i tilfelle en annen feil enn mangel på reagens i beholderen, skal 

motoren kjøres i det relevante antall driftstimer angitt i tabell 4.4, eller etter produsentens valg inntil den relevante 

telleren har nådd den verdien der systemet med kraftig motivering blir aktivert. 

10.4.6.4. Demonstrasjonen av systemet for kraftig motivering skal anses å være fullført dersom produsenten ved slutten av 

hver demonstrasjonsprøving som er utført i samsvar med nr. 10.4.6.2 og 10.4.6.3, har påvist overfor godkjennings-

myndigheten at mekanismen for kraftig motivering som er beskrevet i dette tillegg, er blitt aktivert. 

10.4.7. Alternativt, dersom produsenten velger det og godkjenningsmyndigheten samtykker i det, kan demonstrasjonen av 

motiveringsmekanismene utføres på en ferdigoppbygd ikke-veigående mobil maskin i samsvar med kravene i 

nr. 5.4 og 10.4.1.2, enten ved å montere den ikke-veigående mobile maskinen i en passende prøvingsbenk eller ved 

å kjøre den på en testbane under kontrollerte forhold. 

10.4.7.1. Den ikke-veigående mobile maskinen skal kjøres inntil den telleren som er knyttet til den valgte feilen, har nådd 

det relevante antall driftstimer angitt i tabell 4.4, eller eventuelt inntil reagensbeholderen er tom eller har nådd 

nivået under 2,5 % av beholderens nominelle fulle kapasitet, der produsenten har valgt å aktivere systemet for 

kraftig motivering. 

11. Beskrivelse av mekanismene for aktivering og deaktivering av systemene for varsling og motivering av 

operatøren 

11.1 For å supplere kravene angitt i dette tillegg om mekanismene for aktivering og deaktivering av systemene for 

varsling og motivering av operatøren angis i dette avsnitt 11 de tekniske kravene til innføring av disse aktiverings- 

og deaktiveringsmekanismene. 

11.2. Mekanismer for aktivering og deaktivering av varslingssystemet 

11.2.1. Varslingssystemet for operatøren skal aktiveres når diagnosefeilkoden (DTC) som er knyttet til en NOx-kontrollfeil 

(NCM) som fører til aktivering av systemet, har den statusen som er definert i tabell 4.2. 

Tabell 4.2 

Aktivering av varslingssystemet for operatøren 

Type feil 
DTC-status for aktivering av 

varslingssystemet 

Dårlig reagenskvalitet bekreftet og aktiv 

Avbrudd i doseringen bekreftet og aktiv 
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Type feil 
DTC-status for aktivering av 

varslingssystemet 

Hindret EGR-ventil bekreftet og aktiv 

Funksjonssvikt i overvåkingssystemet bekreftet og aktiv 

NOx-grenseverdi, eventuelt bekreftet og aktiv 

11.2.2. Varslingssystemet for operatøren skal deaktiveres når diagnosesystemet konkluderer med at den funksjonssvikten 

som er relevant for denne varslingen, ikke lenger er til stede, eller når opplysningene, herunder DTC-er som gjelder 

feilene som fører til aktivering av systemet, slettes av en avleser. 

11.2.2.1 Krav til sletting av «NOx-kontrollopplysninger» 

11.2.2.1.1. Sletting/tilbakestilling av «NOx-kontrollopplysninger» ved hjelp av en avleser 

På anmodning fra avleseren skal følgende opplysninger slettes fra dataminnet eller tilbakestilles til verdien som er 

angitt i dette tillegg (se tabell 4.3). 

Tabell 4.3 

Sletting/tilbakestilling av «NOx-kontrollopplysninger» ved hjelp av en avleser 

NOx-kontrollopplysninger Kan slettes Kan tilbakestilles 

Alle DTC-er X  

Verdien for telleren med høyest antall motordriftstimer  X 

Antall motordriftstimer fra teller(e) for NCD-systemet  X 

11.2.2.1.2. NOx-kontrollopplysninger skal ikke slettes ved frakopling av den ikke-veigående mobile maskinens batteri(er). 

11.2.2.1.3. Sletting av NOx-kontrollopplysninger skal være mulig bare når motoren er slått av. 

11.2.2.1.4. Når «NOx-kontrollopplysninger», herunder diagnosefeilkoder, slettes, skal alle tellere som er tilknyttet disse 

feilene, og som er angitt i dette tillegg, ikke slettes, men tilbakestilles til verdien angitt i det relevante avsnitt i dette 

tillegg. 

11.3. Mekanisme for aktivering og deaktivering av motiveringssystemet for operatøren 

11.3.1. Motiveringssystemet for operatøren skal aktiveres når varslingssystemet er aktivt og telleren som er knyttet til den 

typen NOx-kontrollfeil (NCM) som fører til aktivering av systemet, har nådd den verdien som er angitt i tabell 4.4. 

11.3.2. Motiveringssystemet for operatøren skal deaktiveres når systemet ikke lenger oppdager en funksjonssvikt som 

fører til aktivering av systemet, eller dersom opplysningene, herunder DTC-er som gjelder NCM-er som fører til 

aktivering av systemet, er blitt slettet av en avleser eller et vedlikeholdsverktøy. 

11.3.3. Varslings- og motiveringssystemene for operatøren skal aktiveres eller deaktiveres omgående, etter hva som 

passer, i samsvar med bestemmelsene i avsnitt 6 etter vurdering av reagenskvaliteten i reagensbeholderen. I så fall 

skal mekanismene for aktivering eller deaktivering ikke avhenge av statusen for eventuelle tilknyttede DTC-er.  
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11.4. Tellermekanisme 

11.4.1. Generelt 

11.4.1.1. For å oppfylle kravene i dette tillegg skal systemet omfatte minst fire tellere for å registrere det antall timer 

motoren har vært i drift mens systemet har oppdaget en eller flere av følgende feil: 

a) Ukorrekt reagenskvalitet. 

b) Avbrudd i reagensdoseringen. 

c) Hindret EGR-ventil. 

d) Feil i NCD-systemet i samsvar med nr. 9.1 bokstav b). 

11.4.1.1.1. Alternativt kan produsenten bruke en eller flere tellere til å samle feilene angitt i nr. 11.4.1.1. 

11.4.1.2. Hver av tellerne skal telle opp til den høyeste verdien i en 2 byte-teller med en oppløsning på 1 time og holde 

denne verdien med mindre vilkårene for å nullstille telleren er oppfylt. 

11.4.1.3. En produsent kan bruke et NCD-system med én eller flere tellere. En enkelt teller kan akkumulere antall timer for 

to eller flere forskjellige former for funksjonssvikt som er relevante for denne typen teller, men ingen av disse må 

ha nådd den tiden som telleren angir. 

11.4.1.3.1. Når produsenten beslutter å bruke et NCD-system med flere tellere, skal systemet kunne tildele en særlig teller i 

overvåkingssystemet for hver funksjonssvikt som er relevant for denne typen teller, i samsvar med dette tillegg. 

11.4.2. Prinsipp for tellermekanismer 

11.4.2.1. Hver av tellerne skal fungere som følger: 

11.4.2.1.1. Dersom de starter på null, skal telleren begynne å telle så snart funksjonssvikten som er relevant for denne telleren, 

oppdages og den tilsvarende diagnosefeilkoden (DTC) har den statusen som er definert i tabell 4.2. 

11.4.2.1.2. Ved gjentatte feil får en av følgende bestemmelser anvendelse etter produsentens valg: 

a) Dersom en enkelt overvåkingshendelse inntreffer og den funksjonssvikten som opprinnelig aktiverte telleren, 

ikke lenger kan påvises, eller dersom feilen er blitt slettet av en avleser eller et vedlikeholdsverktøy, skal 

telleren stoppe opp og holde den gjeldende verdien. Dersom telleren slutter å telle når systemet for kraftig 

motivering er aktivt, skal telleren fryses på den verdien som er definert i tabell 4.4, eller en verdi som er større 

enn eller lik tellerverdien for kraftig motivering minus 30 minutter. 

b) Telleren skal fryses på den verdien som er definert i tabell 4.4, eller en verdi som er større enn eller lik 

tellerverdien for kraftig motivering minus 30 minutter. 

11.4.2.1.3. Dersom det finnes bare en enkelt teller i overvåkingssystemet, skal denne telleren fortsette å telle dersom en NCM 

som er relevant for denne telleren, er blitt oppdaget, og den tilsvarende diagnosefeilkoden (DTC) har statusen 

«bekreftet og aktiv». Den skal stoppe opp og holde en av verdiene angitt i nr. 11.4.2.1.2 dersom ingen NCM som 

fører til at telleren aktiveres, oppdages, eller dersom alle feil som er relevante for denne telleren, er blitt slettet av 

en avleser eller et vedlikeholdsverktøy. 

Tabell 4.4 

Tellere og motivering 

 
DTC-status for første 

aktivering av telleren 

Tellerverdi for 

motivering på lavt nivå 

Tellerverdi for kraftig 

motivering 
Fryst verdi i telleren 

Teller for 

reagenskvalitet 

bekreftet og aktiv ≤ 10 timer ≤ 20 timer ≥ 90 % av tellerverdi 

for kraftig motivering 
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DTC-status for første 

aktivering av telleren 

Tellerverdi for 

motivering på lavt nivå 

Tellerverdi for kraftig 

motivering 
Fryst verdi i telleren 

Doseringsteller bekreftet og aktiv ≤ 10 timer ≤ 20 timer ≥ 90 % av tellerverdi 

for kraftig motivering 

Teller for EGR-ventil bekreftet og aktiv ≤ 36 timer ≤ 100 timer ≥ 95 % av tellerverdi 

for kraftig motivering 

Overvåkingssys-

temteller 

bekreftet og aktiv ≤ 36 timer ≤ 100 timer ≥ 95 % av tellerverdi 

for kraftig motivering 

NOx-grenseverdi, 

eventuelt 

bekreftet og aktiv ≤ 10 timer ≤ 20 timer ≥ 90 % av tellerverdi 

for kraftig motivering 

11.4.2.1.4. Når verdien i telleren er fryst, skal telleren nullstilles når overvåkingsinnretningene som er relevante for denne 

telleren, har kjørt minst én full overvåkingssyklus uten å ha oppdaget en funksjonssvikt, og ingen funksjonssvikt 

som er relevant for denne telleren, er blitt oppdaget i løpet av 40 motordriftstimer siden telleren sist ble holdt på en 

verdi (se figur 4.4). 

11.4.2.1.5. Telleren skal fortsette å telle fra det punktet den ville ha blitt holdt på dersom en funksjonssvikt som er relevant for 

denne telleren, oppdages i en periode da telleren er fryst (se figur 4.4). 

12. Beskrivelse av aktiverings-, deaktiverings- og tellermekanismer 

12.1. Dette avsnitt 12 beskriver aktiverings-, deaktiverings- og tellermekanismene for noen typiske tilfeller. Figurene og 

beskrivelsene i nr. 12.2, 12.3 og 12.4 er gitt bare som eksempler i dette tillegg og bør ikke betraktes som eksempler 

verken på kravene i denne forordning eller som definitive uttalelser om de berørte prosessene. Tellertimene i figur 

4.6 og 4.7 viser til de høyeste verdiene for kraftig motivering i tabell 4.4. Med henblikk på forenkling er for 

eksempel det faktum at varslingssystemet også vil være aktivt når motiveringssystemet er aktivt, ikke nevnt i disse 

beskrivelsene. 

Figur 4.4 

Reaktivering og nullstilling av en teller etter en periode hvor dens verdi har vært fryst 
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12.2. Figur 4.5 viser funksjonen til aktiverings- og deaktiveringsmekanismene ved overvåking av reagenstilgangen i fire 

tilfeller: 

a) Eksempel på bruk 1: Operatøren fortsetter å bruke den ikke-veigående mobile maskinen til tross for varslingen, 

helt til den ikke-veigående mobile maskinens drift deaktiveres. 

b) Eksempel på påfylling 1 («tilstrekkelig» påfylling): Operatøren fyller på reagensbeholderen til et nivå over 

grenseverdien på 10 %. Varsling og motivering deaktiveres. 

c) Eksempel på påfylling 2 og 3 («utilstrekkelig» påfylling): Varslingssystemet aktiveres. Varslingsnivået 

avhenger av mengden tilgjengelig reagens. 

d) Eksempel på påfylling 4 («meget utilstrekkelig» påfylling): Motivering på lavt nivå aktiveres straks. 

Figur 4.5 

Reagenstilgang 

 

12.3. Figur 4.6 viser tre tilfeller av feil reagenskvalitet: 

a) Eksempel på bruk 1: Operatøren fortsetter å bruke den ikke-veigående mobile maskinen til tross for varslingen, 

helt til den ikke-veigående mobile maskinens drift deaktiveres. 

b) Eksempel på reparasjon 1 («dårlig» eller «uærlig» reparasjon): Etter deaktivering av den ikke-veigående 

mobile maskinen skifter operatøren reagenskvalitet, men skifter den igjen like etter til en med dårlig kvalitet. 

Motiveringssystemet reaktiveres straks, og driften av den ikke-veigående mobile maskinen deaktiveres etter to 

motordriftstimer. 

c) Eksempel på reparasjon 2 («god» reparasjon): Etter deaktivering av den ikke-veigående mobile maskinen 

korrigerer operatøren reagenskvaliteten. En tid etter dette fyller vedkommende imidlertid på igjen en reagens 

med dårlig kvalitet. Varslingen, motiveringen og tellingen starter om fra null.  
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Figur 4.6 

Påfylling av reagens med dårlig kvalitet 

 

12.4. Figur 4.7 viser tre tilfeller av feil i ureadoseringssystemet. Denne figuren beskriver også prosessen som gjelder ved 

de overvåkingsfeilene som er beskrevet i avsnitt 9. 

a) Eksempel på bruk 1: Operatøren fortsetter å bruke den ikke-veigående mobile maskinen til tross for varslingen, 

helt til den ikke-veigående mobile maskinens drift deaktiveres. 

b) Eksempel på reparasjon 1 («god» reparasjon): Etter deaktivering av den ikke-veigående mobile maskinen 

reparerer operatøren doseringssystemet. En tid etter dette svikter imidlertid doseringssystemet igjen. Varslingen, 

motiveringen og tellingen starter om fra null. 

c) Eksempel på reparasjon 2 («dårlig» reparasjon): Under motivering på lavt nivå (dreiemomentbegrensning) 

reparerer operatøren doseringssystemet. Kort tid etter svikter imidlertid doseringssystemet igjen. Systemet for 

motivering på lavt nivå reaktiveres umiddelbart, og telleren starter om fra den verdien den hadde på 

reparasjonstidspunktet.  
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Figur 4. 7 

Feil i reagensdoseringssystemet 

 

13. Demonstrasjon av minste akseptable reagenskonsentrasjon CDmin 

13.1. Produsenten skal demonstrere den korrekte verdien av CDmin under EU-typegodkjenningen ved å gjennomføre 

NRTC-syklusen med varmstart for motorer i kategori NRE-v-3, NRE-v-4, NRE-v-5, NRE-v-6 og den gjeldende 

NRSC-syklusen for alle andre kategorier ved hjelp av en reagens med konsentrasjonen CDmin. 

13.2. Prøvingen skal følge den eller de egnede NCD-syklusen(e) eller forkondisjoneringssyklusen definert av 

produsenten, som gjør det mulig for et system for NOx-kontroll med lukket sløyfe å tilpasse seg til kvaliteten på 

reagensen med konsentrasjonen CDmin. 

13.3. Utslippene av forurensende stoffer som følger av denne prøvingen, skal være lavere enn NOx-grenseverdien angitt i 

nr. 7.1.1. 
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Tillegg 2 

Tekniske tilleggskrav til NOx-kontrolltiltak for motorer i kategori IWP, IWA og RLR, herunder metoden for å 

demonstrere disse strategiene 

1. Innledning 

I dette tillegg angis tilleggskravene for å sikre at NOx-kontrolltiltakene for motorer i kategori IWP, IWA og RLR fungerer 

som de skal. 

2. Generelle krav 

Kravene i tillegg 1 får anvendelse også på motorer som omfattes av virkeområdet for dette tillegg. 

3. Unntak fra kravene i tillegg 1 

Av sikkerhetshensyn får motiveringen som kreves i tillegg 1, ikke anvendelse på motorer som omfattes av virkeområdet 

for dette tillegg. Følgende nummer i tillegg 1 får derfor ikke anvendelse: 2.3.3.2, 5, 6.3, 7.3, 8.4, 9.4, 10.4 og 11.3. 

4. Krav til lagring av hendelser ved motordrift med utilstrekkelig reagensinnsprøyting eller reagenskvalitet 

4.1. Den interne dataloggen skal i det permanente dataminnet eller i tellere registrere det samlet antallet og varigheten av alle 

hendelser ved motordrift med utilstrekkelig reagensinnsprøyting eller reagenskvalitet på en måte som sikrer at opplys-

ningene ikke kan slettes med overlegg. 

Det skal være mulig for nasjonale tilsynsmyndigheter å lese disse registrene med en avleser. 

4.2. Varigheten av en hendelse som registreres i minnet i samsvar med nr. 4.1, skal begynne når reagensbeholderen er tom, det 

vil si når doseringssystemet ikke kan hente mer reagens fra beholderen, eller på et nivå under 2,5 % av den nominelle 

fulle kapasiteten etter produsentens valg. 

4.3. For andre hendelser enn dem som er angitt i nr. 4.1.1, skal varigheten av en hendelse som registreres i minnet i samsvar 

med nr. 4.1, begynne når den respektive telleren når verdien for kraftig motivering i tabell 4.4 i tillegg 1. 

4.4. Varigheten av en hendelse som registreres i minnet i samsvar med nr. 4.1, skal opphøre når hendelsen er utbedret. 

4.5. Ved en demonstrasjon i samsvar med kravene i avsnitt 10 i tillegg 1 skal demonstrasjonen av systemet for kraftig 

motivering nevnt i nr. 10.1 bokstav c) i nevnte tillegg og tilsvarende tabell 4.1 erstattes med en demonstrasjon av 

lagringen av en hendelse ved motordrift med utilstrekkelig reagensinnsprøyting eller reagenskvalitet. 

I så fall får kravene i nr. 10.4.1 i tillegg 1 anvendelse, og produsenten skal etter avtale med godkjenningsmyndigheten få 

tillatelse til å framskynde prøvingen ved å simulere at et visst antall driftstimer er oppnådd. 

 _____   
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Tillegg 3 

Tekniske tilleggskrav til NOx-kontrolltiltak for motorer i kategori RLL 

1. Innledning 

I dette tillegg angis tilleggskravene for å sikre at NOx-kontrolltiltakene for motorer i kategori RLL fungerer som de skal. 

Det omfatter kravene til motorer som er avhengige av å bruke en reagens for å redusere utslippene. EU-typegod-

kjenningen skal gjøres betinget av at de relevante bestemmelsene om bruksanvisning, monteringsdokumenter og 

varslingssystem for operatøren som er angitt i dette tillegg, anvendes. 

2. Påkrevde opplysninger 

2.1. Produsenten skal gi fullstendige opplysninger om de funksjonelle driftsegenskapene til NOx-kontrolltiltakene i samsvar 

med nr. 1.5 i del A i vedlegg I til gjennomføringsforordning (EU) 2017/656. 

2.2. Dersom utslippskontrollsystemet krever en reagens, skal spesifikasjonene for denne reagensen, herunder reagenstypen, 

opplysninger om konsentrasjon dersom reagensen er i en løsning, driftstemperaturforhold og henvisning til internasjonale 

standarder for sammensetning og kvalitet, angis av produsenten i opplysningsdokumentet definert i tillegg 3 til vedlegg 1 

til gjennomføringsforordning (EU) 2017/656. 

3. Reagenstilgang og varslingssystem for operatøren 

Når en reagens brukes, skal EU-typegodkjenningen være betinget av at det finnes indikatorer eller andre egnede midler, 

avhengig av den ikke-veigående mobile maskinens konfigurasjon, som informerer operatøren om 

a) mengden av reagens som er igjen i reagensbeholderen, og med et annet spesifikt signal, når gjenværende reagens er 

mindre enn 10 % av full kapasitet i beholderen, 

b) når reagensbeholderen er tom, eller nesten tom, 

c) når reagensen i beholderen ikke er i samsvar med egenskapene som er angitt og registrert i opplysningsdokumentet 

definert i tillegg 3 til vedlegg I til gjennomføringsforordning (EU) 2017/656, avhengig av det utstyret som er montert 

for å vurdere dette, 

d) når doseringen av reagensen avbrytes i andre tilfeller enn av motorens ECU eller doseringskontrollen, på grunn av at 

motoren kjøres under driftsforhold der dosering ikke kreves, forutsatt at disse driftsforholdene gjøres tilgjengelige for 

godkjenningsmyndigheten. 

4. Reagenskvalitet 

Etter produsentens valg skal kravene til reagensens samsvar med de angitte egenskapene og den tilknyttede toleransen for 

NOx-utslipp, oppfylles på en av følgende måter: 

a) Direkte, for eksempel ved bruk av en føler for reagenskvalitet. 

b) Indirekte, for eksempel ved hjelp av en NOx-føler i eksosanlegget for å evaluere reagensens effektivitet. 

c) Ved en annen metode, forutsatt at effektiviteten minst tilsvarer det som følger av bruk av metodene i bokstav a) eller 

b), og de viktigste kravene i dette avsnitt 4 oppfylles. 

 _____   
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Tillegg 4 

Tekniske krav til partikkelkontrolltiltak, herunder metoden for å demonstrere disse tiltakene 

1. Innledning 

I dette tillegg angis kravene for å sikre at partikkelkontrolltiltakene fungerer som de skal. 

2. Generelle krav 

Motoren skal være utstyrt med et diagnosesystem for partikkelkontroll (PCD) som kan identifisere de feilene i 

systemet for etterbehandling av partikler som er beskrevet i dette vedlegg. Alle motorer som omfattes av dette 

avsnitt 2, skal konstrueres, bygges og monteres slik at de oppfyller disse kravene i motorens normale levetid under 

normale bruksforhold. For å nå denne målsettingen kan det godtas at motorer som har vært brukt lenger enn 

utslippsperioden angitt i vedlegg V til forordning (EU) 2016/1628, viser noe forringelse i PCD-systemets ytelse og 

følsomhet. 

2.1. Påkrevde opplysninger 

2.1.1. Dersom utslippskontrollsystemet krever en reagens, f.eks. drivstoffbåret katalysator, skal spesifikasjonene for denne 

reagensen, herunder reagenstypen, opplysninger om konsentrasjon dersom reagensen er i en løsning, driftstemperatur-

forhold og henvisning til internasjonale standarder for sammensetning og kvalitet, angis av produsenten i opplys-

ningsdokumentet definert i tillegg 3 til vedlegg 1 til gjennomføringsforordning (EU) 2017/656. 

2.1.2. Detaljerte skriftlige opplysninger som fullt ut beskriver de funksjonelle driftsegenskapene til varslingssystemet for 

operatøren nevnt i avsnitt 4, skal framlegges for godkjenningsmyndigheten på tidspunktet for EU-typegod-

kjenningen. 

2.1.3. Produsenten skal levere monteringsdokumenter som når de brukes av produsenten av originalutstyret (OEM), sikrer 

at motoren, herunder utslippskontrollsystemet som er en del av den godkjente motortypen eller motorfamilien, når 

den er montert i den ikke-veigående mobile maskinen, vil fungere sammen med de nødvendige maskindelene på en 

måte som er i samsvar med kravene i dette vedlegg. Denne dokumentasjonen skal omfatte de detaljerte tekniske 

kravene til og bestemmelsene om motoren (programvare, maskinvare og kommunikasjon) som er nødvendige for 

riktig montering av motoren i den ikke-veigående mobile maskinen. 

2.2. Driftsforhold 

2.2.1. PCD-systemet skal fungere under følgende forhold: 

a) Ved omgivelsestemperaturer mellom 266 K og 308 K (– 7 °C og 35 °C). 

b) Ved alle høyder under 1 600 m. 

c) Ved kjølevannstemperatur over 343 K (70 °C). 

2.3. Diagnostiseringskrav 

2.3.1. PCD-systemet skal kunne identifisere partikkelkontrollfeil (PCM) som er beskrevet i dette vedlegg, ved hjelp av 

diagnosefeilkoder (DTC) som er lagret i dataminnet, og på anmodning sende disse opplysningene ut av motoren. 

2.3.2. Krav til registrering av diagnosefeilkoder (DTC) 

2.3.2.1. PCD-systemet skal registrere en DTC for hver enkelt partikkelkontrollfeil (PCM). 

2.3.2.2. PCD-systemet skal innen den motordriftstiden som er angitt i tabell 4.5, kunne avgjøre om det finnes en påviselig 

feil. På dette tidspunktet skal en «bekreftet og aktiv» diagnosefeilkode lagres, og varslingssystemet angitt i avsnitt 4 

skal aktiveres.  
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2.3.2.3. I tilfeller der det kreves mer enn driftstiden som er angitt i tabell 1, for at overvåkingsinnretningene nøyaktig skal 

kunne påvise og bekrefte en partikkelkontrollfeil (f.eks. overvåkingsinnretninger som bruker statistiske modeller 

eller baserer seg på den ikke-veigående mobile maskinens væskeforbruk), kan godkjenningsmyndigheten tillate en 

lengre overvåkingsperiode, forutsatt at produsenten begrunner dette behovet (f.eks. tekniske årsaker, forsøks-

resultater, egne erfaringer osv.). 

Tabell 4.5 

Type overvåkingsinnretning og tilsvarende periode der en «bekreftet og aktiv» DTC skal lagres 

Type overvåkingsinnretning 
Akkumulert driftstid der en «bekreftet og aktiv» DTC skal 

lagres 

Fjerning av systemet for etterbehandling av partikler 60 minutters motordrift uten tomgang 

Tap av funksjon for systemet for etterbehandling av partikler 240 minutters motordrift uten tomgang 

Feil i PCD-systemet 60 minutters motordrift 

2.3.3. Krav til sletting av diagnosefeilkoder (DTC) 

a) PCD-systemet skal ikke automatisk slette diagnosefeilkoder fra dataminnet før feilen knyttet til den aktuelle 

diagnosefeilkoden er utbedret. 

b) PCD-systemet kan slette alle diagnosefeilkoder på anmodning fra et produsentspesifikt avleser- eller vedlike-

holdsverktøy som leveres av motorprodusenten på anmodning, eller ved hjelp av en kode fra motorprodusenten. 

c) Registreringen av driftshendelser med en bekreftet og aktiv diagnosefeilkode som er lagret i et permanent minne 

som kreves i henhold til nr. 5.2, skal ikke slettes. 

2.3.4. Et PCD-system skal ikke programmeres eller på annen måte utformes til helt eller delvis å deaktiveres på grunn av 

den ikke-veigående mobile maskinens alder i løpet av motorens faktiske levetid, og systemet skal heller ikke 

inneholde noen algoritme eller strategi som er utformet for å redusere virkningen av PCD-systemet over tid. 

2.3.5. Eventuelle omprogrammerbare datakoder eller parametrer for PCD-systemet skal være beskyttet mot ulovlige 

inngrep. 

2.3.6. PCD-motorfamilie 

Produsenten er ansvarlig for å bestemme sammensetningen av en PCD-motorfamilie. Grupperingen av motorer i en 

PCD-motorfamilie skal være basert på godt teknisk skjønn og skal godkjennes av godkjenningsmyndigheten. 

Motorer som ikke tilhører samme motorfamilie, kan likevel tilhøre samme PCD-motorfamilie. 

2.3.6.1. Parametrer som definerer en PCD-motorfamilie 

En PCD-motorfamilie kjennetegnes ved grunnleggende konstruksjonsparametrer som skal være felles for motorer i 

gruppen. 

For at motorene skal anses å tilhøre den samme PCD-motorfamilien, må følgende liste med grunnleggende 

parametrer være felles: 

a) Virkemåte for systemet for etterbehandling av partikler (f.eks. mekanisk eller aerodynamisk separasjon, 

diffusjons- eller inertseparasjon, periodisk regenererende, kontinuerlig regenererende osv.). 

b) Metoder for PCD-overvåking. 
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c) Kriterier for PCD-overvåking. 

d) Overvåkingsparametrer (f.eks. frekvens). 

Disse felles parametrene skal demonstreres av produsenten ved hjelp av relevant teknisk demonstrasjon eller andre 

hensiktsmessige framgangsmåter og skal godkjennes av godkjenningsmyndigheten. 

Produsenten kan anmode godkjenningsmyndigheten om å godkjenne mindre forskjeller i PCD-overvåkings-

systemets metoder for overvåking/diagnostisering på grunn av variasjoner i motorkonfigurasjonen dersom 

produsenten anser at disse metodene er likeverdige og de skiller seg fra hverandre bare for å tilpasse seg de særlige 

egenskapene ved de aktuelle komponentene (f.eks. størrelse, eksosstrøm osv.), eller dersom likhetene er basert på 

godt teknisk skjønn. 

3. Vedlikeholdskrav 

3.1. Produsenten skal levere skriftlig veiledning om utslippskontrollsystemet og dets korrekte funksjon eller sørge for at 

slik veiledning blir levert til alle sluttbrukere av nye motorer eller maskiner som fastsatt i vedlegg XV. 

4. Varslingssystem for operatøren 

4.1. Den ikke-veigående mobile maskinen skal ha et varslingssystem for operatøren med visuelle alarmer. 

4.2. Varslingssystemet for operatøren kan bestå av én eller flere lamper eller korte meldinger. 

Systemet som brukes til å vise disse meldingene, kan være det samme som systemet som brukes til andre vedlike-

holdsformål eller for NCD-formål. 

Varslingssystemet skal angi at det er nødvendig å utføre en reparasjon raskt. Dersom varslingssystemet omfatter et 

system for visning av meldinger, skal det vise en melding som angir årsaken til varslingen (for eksempel «føler 

frakoplet» eller «kritisk utslippsfeil»). 

4.3. Etter produsentens valg kan varslingssystemet bestå av et lydsignal som varsler operatøren. Det skal være tillatt for 

operatøren å stenge av lydsignaler. 

4.4. Varslingssystemet for operatøren skal aktiveres som angitt i nr. 2.3.2.2. 

4.5. Varslingssystemet for operatøren skal deaktiveres når vilkårene for at det aktiveres, er opphørt. Varslingssystemet 

for operatøren skal bare deaktiveres automatisk dersom årsaken til at det ble aktivert, er fjernet. 

4.6. Varslingssystemet kan avbrytes midlertidig av andre varslingssignaler som gir viktige meldinger om sikkerhet. 

4.7. Som ledd i søknaden om EU-typegodkjenning i henhold til forordning (EU) 2016/1628 skal produsenten demon-

strere funksjonen til varslingssystemet for operatøren, som angitt i avsnitt 9. 

5. System for å lagre opplysninger om aktivering av varslingssystemet for operatøren 

5.1. PCD-systemet skal ha et permanent dataminne eller tellere for å lagre opplysninger om hendelser ved motordrift 

med en bekreftet og aktiv diagnosefeilkode på en måte som sikrer at opplysningene ikke kan slettes med overlegg. 

5.2. PCD-systemet skal i det permanente dataminnet lagre det samlede antallet og varigheten av alle hendelser ved 

motordrift med en bekreftet og aktiv diagnosefeilkode når varslingssystemet for operatøren har vært aktivt i 

20 timers motordrift eller en kortere periode etter produsentens valg.  



2.7.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 45/349 

 

5.3. Det skal være mulig for nasjonale myndigheter å lese disse registrene med en avleser. 

6. Overvåking med henblikk på fjerning av systemet for etterbehandling av partikler 

6.1. PCD-systemet skal påvise fullstendig fjerning av systemet for etterbehandling av partikler, også fjerning av følere 

som brukes til å overvåke, aktivere, deaktivere eller tilpasse driften av systemet. 

7. Tilleggskrav til et system for etterbehandling av partikler som bruker en reagens (f.eks. drivstoffbåret 

katalysator) 

7.1. Ved en bekreftet og aktiv diagnosefeilkode for fjerning av systemet for etterbehandling av partikler eller tap av 

funksjon for systemet for etterbehandling av partikler, skal reagensdoseringen avbrytes umiddelbart. Doseringen 

skal gjenopptas når diagnosefeilkoden ikke lenger er aktiv. 

7.2. Varslingssystemet skal aktiveres dersom reagensnivået i beholderen for tilsetningsstoff faller under den laveste 

verdien angitt av produsenten. 

8. Overvåkingsfeil som kan skyldes ulovlige inngrep 

8.1. I tillegg til overvåking med henblikk på fjerning av systemet for etterbehandling av partikler skal følgende feil 

overvåkes ettersom de kan skyldes ulovlige inngrep: 

a) Tap av funksjon for systemet for etterbehandling av partikler. 

b) Feil i PCD-systemet som beskrevet i nr. 8.3. 

8.2. Overvåking av tap av funksjon for systemet for etterbehandling av partikler 

PCD-systemet skal påvise fullstendig fjerning av substratet for systemet for etterbehandling av partikler («tom 

beholder»). I dette tilfellet er huset til systemet for etterbehandling av partikler og følerne som brukes til å overvåke, 

aktivere, deaktivere eller tilpasse driften av systemet, fremdeles til stede. 

8.3. Overvåking av feil i PCD-systemet 

8.3.1. PCD-systemet skal overvåkes med henblikk på elektriske feil og fjerning eller deaktivering av følere eller aktuatorer 

som hindrer systemet i å diagnostisere andre feil nevnt i nr. 6.1 og nr. 8.1 bokstav a) (overvåking av komponenter). 

En ufullstendig liste over følere som påvirker diagnostiseringsevnen, er følere som direkte måler differansetrykk i 

systemet for etterbehandling av partikler og eksostemperaturfølere som kontrollerer regenereringen av systemet for 

etterbehandling av partikler. 

8.3.2. Når en feil i, fjerning av eller deaktivering av én enkelt føler eller aktuator i PCD-systemet ikke hindrer diagnose 

innenfor det fastsatte tidsrommet for feilene nevnt i nr. 6.1 og nr. 8.1 bokstav a) (overflødig system), skal det ikke 

kreves at varslingssystemet aktiveres og opplysninger om aktivering av varslingssystemet for operatøren lagres, med 

mindre feil i flere følere eller aktuatorer er bekreftet og aktive. 

9. Demonstrasjonskrav 

9.1. Generelt 

Samsvar med kravene i dette tillegg skal demonstreres under EU-typegodkjenningen ved at en demonstrasjon av 

varslingssystemets aktivering utføres som vist i tabell 4.6 og angitt i dette avsnitt 9. 
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Tabell 4.6 

Illustrasjon av innholdet i demonstrasjonsprosessen i samsvar med bestemmelsene i nr. 9.3 

Mekanisme Demonstrasjonselementer 

Aktivering av varslingssystem som angitt i 

nr. 4.4 

— 2 aktiveringsprøvinger (herunder tap av funksjon for systemet for 

etterbehandling av partikler) 

— Ytterligere demonstrasjonselementer, etter relevans 

9.2. Motorfamilier og PCD-motorfamilier 

9.2.1. Dersom motorer i en motorfamilie tilhører en PCD-motorfamilie som allerede er EU-typegodkjent i samsvar med 

figur 4.8, skal denne motorfamiliens samsvar anses å være demonstrert uten ytterligere prøving, forutsatt at 

produsenten demonstrerer overfor myndigheten at overvåkingssystemene som er nødvendige for å oppfylle kravene 

i dette tillegg, er de samme i de aktuelle motorfamiliene og PCD-motorfamiliene. 

Figur 4.8 

Tidligere demonstrert samsvar for en PCD-motorfamilie 

 

9.3. Demonstrasjon av aktiveringen av varslingssystemet 

9.3.1. Samsvar for aktivering av varslingssystemet skal demonstreres ved å utføre to prøvinger: tap av funksjon for 

systemet for etterbehandling av partikler og en feilkategori som er beskrevet i nr. 6 eller nr. 8.3 i dette vedlegg. 

9.3.2. Utvelging av de feilene som skal prøves 

9.3.2.1. Produsenten skal levere en liste over slike mulige feil til godkjenningsmyndigheten. 

9.3.2.2. Den feilen som skal undersøkes ved prøvingen, skal velges av godkjenningsmyndigheten fra den listen som er nevnt 

i nr. 9.3.2.1.  

Motorfami-

lie 1 

Motorfami-

lie 2 

Samsvar for motorfamilie 1 

anses som demonstrert 

Samsvar for PCD-motorfamilie 1 er 

demonstrert for motorfamilie 2 
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9.3.3. Demonstrasjon 

9.3.3.1. Ved denne demonstrasjonen skal det utføres en egen prøving for tapet av funksjon for systemet for etterbehandling 

av partikler nevnt i nr. 8.2 og for feilene angitt i nr. 6 og nr. 8.3. Tapet av funksjon for systemet for etterbehandling 

av partikler skal framkomme ved at substratet fjernes helt fra huset til systemet for etterbehandling av partikler. 

9.3.3.2. Under en prøving skal det ikke finnes andre feil enn den som skal undersøkes ved prøvingen. 

9.3.3.3. Før en prøving startes, skal alle DTC-er være slettet. 

9.3.3.4. På anmodning fra produsenten, og etter avtale med godkjenningsmyndigheten, kan de feilene som omfattes av 

prøvingen, simuleres. 

9.3.3.5. Påvisning av feil 

9.3.3.5.1. PCD-systemet skal reagere på innføringen av en feil som er valgt av godkjenningsmyndigheten i samsvar med 

bestemmelsene i dette tillegg. Dette anses å være demonstrert dersom aktiveringen finner sted innenfor antallet 

påfølgende PCD-prøvingssykluser som er angitt i tabell 4.7. 

Når det er angitt i overvåkingsbeskrivelsen og godkjenningsmyndigheten har godkjent at en bestemt over-

våkingsinnretning trenger flere PCD-prøvingssykluser for å gjennomføre overvåkingen enn det som er angitt i 

tabell 4.7, kan antallet PCD-prøvingssykluser økes med inntil 50 %. 

De enkelte PCD-prøvingssyklusene i demonstrasjonsprøvingen kan skilles ved at motoren stanses. Tiden som skal 

gå før motoren startes igjen, skal bestemmes ved å ta hensyn til eventuell overvåking som kan finne sted etter at 

motoren er stanset, og eventuelle vilkår som må være oppfylt for at overvåking skal finne sted neste gang motoren 

startes. 

Tabell 4.7 

Type overvåkingsinnretning og tilsvarende antall PCD-prøvingssykluser der en «bekreftet og aktiv» DTC 

skal lagres 

Type overvåkingsinnretning 
Antall PCD-prøvingssykluser der en 

«bekreftet og aktiv» DTC skal lagres 

Fjerning av systemet for etterbehandling av partikler 2 

Tap av funksjon for systemet for etterbehandling av partikler 8 

Feil i PCD-systemet 2 

9.3.3.6. PCD-prøvingssyklus 

9.3.3.6.1. PCD-prøvingssyklusen som i dette avsnitt 9 brukes til å demonstrere at systemet for overvåking av systemet for 

etterbehandling av partikler fungerer riktig, er NRTC-syklusen med varmstart for motorer i underkategori NRE-v-3, 

NRE-v-4, NRE-v-5, NRE-v-6 og den gjeldende NRSC-syklusen for alle andre kategorier. 

9.3.3.6.2. På anmodning fra produsenten og med godkjenning fra godkjenningsmyndigheten kan en alternativ PCD-prøvings-

syklus brukes (f.eks. en annen enn NRTC- eller NRSC-syklusen) for en bestemt overvåkingsinnretning. Anmod-

ningen skal inneholde elementer (tekniske betraktninger, simulerings- og prøvingsresultater osv.) som viser 

a) at den alternative prøvingssyklusen gir en overvåking ved forhold som tilsvarer reell kjøring, og 

b) at den gjeldende PCD-prøvingssyklusen angitt i nr. 9.3.3.6.1 har vist seg å være mindre egnet for den aktuelle 

overvåkingen.  
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9.3.3.7 Oppstilling for å demonstrere aktivering av varslingssystemet 

9.3.3.7.1. Demonstrasjonen av aktiveringen av varslingssystemet skal foretas ved prøvinger som utføres i en prøvingsbenk for 

motorer. 

9.3.3.7.2. Alle komponenter eller delsystemer som ikke er fysisk montert på motoren, for eksempel, men ikke begrenset til, 

følere for omgivelsestemperatur, nivåfølere samt varslings- og informasjonssystemer for operatøren, som kreves for 

å utføre demonstrasjonene, skal være tilkoplet motoren for dette formålet, eller skal simuleres på en måte som 

godtas av godkjenningsmyndigheten. 

9.3.3.7.3. Dersom produsenten velger det og godkjenningsmyndigheten samtykker i det, kan demonstrasjonsprøvingene uten 

hensyn til nr. 9.3.3.7.1 utføres på en ferdigoppbygd ikke-veigående mobil maskin enten ved å montere den ikke-

veigående mobile maskinen i en passende prøvingsbenk eller ved å kjøre den på en testbane under kontrollerte 

forhold. 

9.3.4. Demonstrasjonen av aktiveringen av varslingssystemet anses å være fullført dersom varslingssystemet ved slutten av 

hver demonstrasjonsprøving som er utført i samsvar med nr. 9.3.3, er blitt korrekt aktivert, og DTC-en for den 

valgte feilen har fått statusen «bekreftet og aktiv». 

9.3.5 Dersom et system for etterbehandling av partikler som bruker en reagens, gjennomgår en prøving for å demonstrere 

tap av funksjon for systemet for etterbehandling av partikler eller fjerning av systemet for etterbehandling av 

partikler, skal det også bekreftes at reagensdoseringen har blitt avbrutt. 

 _____  
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VEDLEGG V 

Målinger og prøvinger med hensyn til området som er knyttet til den stasjonære prøvingssyklusen for ikke-veigående 

mobile maskiner 

1. Generelle krav 

Dette vedlegg får anvendelse på elektronisk styrte motorer i kategori NRE, NRG, IWP, IWA og RLR som overholder 

utslippsgrensene i trinn V angitt i vedlegg II til forordning (EU) 2016/1628, og som bruker elektronisk styring til å 

bestemme både mengde og tidspunkt for innsprøyting av drivstoff eller bruker elektronisk styring til å aktivere, 

deaktivere eller tilpasse utslippskontrollsystemet som brukes til å redusere NOx. 

I dette vedlegg angis de tekniske kravene til området som er knyttet til den relevante NRSC-syklusen, der mengden som 

utslippene kan overstige utslippsgrensene angitt i vedlegg II, kontrolleres. 

Når en motor prøves på den måten som er beskrevet i prøvingskravene i avsnitt 4, skal utslippsprøvene som tas på et 

tilfeldig valgt punkt innenfor det gjeldende kontrollområdet som er definert i avsnitt 2, ikke overstige de gjeldende 

utslippsgrenseverdiene i vedlegg II til forordning (EU) 2016/1628, multiplisert med en faktor på 2,0. 

I avsnitt 3 beskrives den tekniske instansens valg av ytterligere målepunkter innenfor kontrollområdet under 

utslippsprøvingen i prøvingsbenk, for å vise at kravene i dette avsnitt 1 er oppfylt. 

Produsenten kan anmode om at den tekniske instansen unntar driftspunkter fra kontrollområdene definert i avsnitt 2 

under demonstrasjonen nevnt i avsnitt 3. Den tekniske instansen kan innvilge dette unntaket dersom produsenten kan 

demonstrere at motoren aldri kan være i drift ved slike punkter uansett hvilken kombinasjon av ikke-veigående mobile 

maskiner den brukes i. 

Monteringsanvisningene som produsenten leverer til OEM-produsenten i samsvar med vedlegg XIV, skal angi de øvre 

og nedre grensene for det gjeldende kontrollområdet og skal inneholde en erklæring for å presisere at OEM-produsenten 

ikke skal montere motoren på en slik måte at den begrenser motoren til permanent å kjøre bare ved turtalls- og 

belastningspunkter utenfor kontrollområdet for dreiemomentkurven som tilsvarer den godkjente motortypen eller 

motorfamilien. 

2. Motorens kontrollområde 

Det gjeldende kontrollområdet for å foreta prøving av motoren skal være området som er angitt i dette avsnitt 2, som 

tilsvarer den gjeldende NRSC-syklusen for motoren som prøves. 

2.1. Kontrollområde for motorer som prøves ved hjelp av NRSC-syklus C1 

Disse motorene kjører med variabel hastighet og belastning. Ulike unntak for kontrollområdet gjelder avhengig av 

motorens (under)kategori og driftsturtall. 

2.1.1. Motorer med variabel hastighet i kategori NRE med en største nettoeffekt ≥ 19 kW, motorer med variabel hastighet i 

kategori IWA med en største nettoeffekt ≥ 300 kW, motorer med variabel hastighet i kategori RLR og motorer med 

variabel hastighet i kategori NRG. 

Kontrollområdet (se figur 5.1) defineres som følger: 

Største dreiemoment: dreiemomentkurve ved full belastning. 

Turtallsområde: turtall A til nhi,  
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der 

turtall A = nlo + 0,15 × (nhi – nlo), 

nhi = høyt turtall [se artikkel 1 nr. 12], 

nlo = lavt turtall [se artikkel 1 nr. 13]. 

Følgende motordriftsforhold skal unntas fra prøvingen: 

a) Punkter under 30 % av største dreiemoment. 

b) Punkter under 30 % av største nettoeffekt. 

Dersom det målte motorturtallet A ikke avviker med mer enn ± 3 % fra motorturtallet angitt av produsenten, skal 

motorturtallet angitt av produsenten brukes. Dersom toleransen overskrides for ett av prøvingsturtallene, skal de målte 

motorturtallene brukes. 

Mellomliggende prøvingspunkter innenfor kontrollområdet skal bestemmes på følgende måte: 

%torque = % av største dreiemoment, 

%speed =
(n−nidle)

(n100 %−nidle)
∙ 100, 

der n100 % er 100 % turtall for tilsvarende prøvingssyklus. 

Figur 5.1 

Kontrollområde for motorer med variabel hastighet i kategori NRE med en største nettoeffekt ≥ 19 kW, motorer 

med variabel hastighet i kategori IWA med en største nettoeffekt ≥ 300 kW og motorer med variabel hastighet i 

kategori NRG 

 

2.1.2. Motorer med variabel hastighet i kategori NRE med en største nettoeffekt < 19 kW og motorer med variabel hastighet i 

kategori IWA med en største nettoeffekt < 300 kW 

Kontrollområdet angitt i nr. 2.1.1 får anvendelse, men med ytterligere unntak av motordriftsforholdene angitt i dette 

nummer og illustrert i figur 5.2 og 5.3. 

a) Bare når det gjelder partikler, dersom turtall C er under 2 400 o/min, punktene til høyre for eller under den linjen 

som dannes ved å knytte sammen punktene som tilsvarer 30 % av største dreiemoment eller 30 % av største 

nettoeffekt, alt etter hva som er størst, ved turtall B og 70 % av største nettoeffekt ved høyt turtall.  
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b) Bare når det gjelder partikler, dersom turtall C er på eller over 2 400 o/min, punktene til høyre for den linjen som 

dannes ved å knytte sammen punktene som tilsvarer 30 % av største dreiemoment eller 30 % av største nettoeffekt, 

alt etter hva som er størst, ved turtall B, 50 % av største nettoeffekt ved 2 400 o/min og 70 % av største nettoeffekt 

ved høyt turtall, 

der 

turtall B = nlo + 0,5 × (nhi – nlo), 

turtall C = nlo + 0,75 × (nhi – nlo), 

nhi = høyt turtall [se artikkel 1 nr. 12], 

nlo = lavt turtall [se artikkel 1 nr. 13]. 

Dersom de målte motorturtallene A, B og C ikke avviker med mer enn ± 3 % fra motorturtallet angitt av produsenten, 

skal motorturtallene angitt av produsenten brukes. Dersom toleransen overskrides for ett av prøvingsturtallene, skal de 

målte motorturtallene brukes. 

Figur 5.2 

Kontrollområdet for motorer med variabel hastighet i kategori NRE med en største nettoeffekt < 19 kW og 

motorer med variabel hastighet i kategori IWA med en største nettoeffekt < 300 kW, turtall C < 2 400 o/min 

 
Forklaring: 

1 Motorens kontrollområde 

2 Unntak for alle utslipp 

3 Unntak for partikler 

a Prosent av største nettoeffekt 

b Prosent av største dreiemoment  
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Figur 5.3 

Kontrollområdet for motorer med variabel hastighet i kategori NRE med en største nettoeffekt < 19 kW og 

motorer med variabel hastighet i kategori IWA med en største nettoeffekt < 300 kW, turtall C ≥ 2 400 o/min 

 
Forklaring: 

1 Motorens kontrollområde 

2 Unntak for alle utslipp 

3 Unntak for partikler 

a Prosent av største nettoeffekt 

b Prosent av største dreiemoment 

2.2. Kontrollområde for motorer som prøves ved hjelp av NRSC-syklus D2, E2 og G2 

Disse motorene kjøres hovedsakelig svært nær konstruksjonshastigheten, og kontrollområdet defineres derfor som: 

turtall: 100 % 

dreiemomentområde: 50 % av dreiemomentet som tilsvarer største effekt. 

2.3. Kontrollområde for motorer som prøves ved hjelp av NRSC-syklus E3 

Disse motorene kjøres hovedsakelig litt over og under en propellkurve med fast stigning. Kontrollområdet er knyttet til 

propellkurven og er uttrykk for matematiske ligninger som definerer grensene for kontrollområdet. Kontrollområdet 

defineres som følger: 

Laveste turtall: 0,7 × n100 % 

Kurve for øvre grense: %power = 100 × (%speed/90)3,5, 

Kurve for nedre grense: %power = 70 × (%speed/100)2,5, 

Øvre effektgrense: Effektkurve ved full belastning 

Høyeste turtall: Høyeste turtall som regulatoren tillater 
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der 

%power er % av største nettoeffekt, 

%speed er % av n100 % 

n100 % er 100 % turtall for tilsvarende prøvingssyklus. 

Figur 5.4 

Kontrollområde for motorer som prøves ved hjelp av NRSC-syklus E3 

 

Forklaring: 

1 Laveste turtall 

2 Kurve for øvre grense 

3 Kurve for nedre grense 

4 Effektkurve ved full belastning 

5 Kurve for regulatorens høyeste turtall 

6 Motorens kontrollområde 

3. Demonstrasjonskrav 

Den tekniske instansen skal velge ut tilfeldige belastnings- og turtallspunkter innenfor kontrollområdet til prøving. For 

motorer som omfattes av nr. 2.1, skal inntil tre punkter velges. For motorer som omfattes av nr. 2.2, skal ett punkt 

velges. For motorer som omfattes av nr. 2.3 eller 2.4, skal inntil to punkter velges. Den tekniske instansen skal også 

bestemme en tilfeldig rekkefølge for prøvingspunktene. Prøvingen skal gjennomføres i samsvar med hovedkravene til 

NRSC-syklusen, men hvert prøvingspunkt skal vurderes for seg. 

4. Prøvingskrav 

Prøvingen skal utføres umiddelbart etter NRSC-syklusene med enkeltfaser og på følgende måte: 

a) Prøvingen skal utføres umiddelbart etter NRSC-syklusene med enkeltfaser som beskrevet i bokstav a)–e) i 

nr. 7.8.1.2 i vedlegg VI, men før framgangsmåten etter prøving i bokstav f) eller etter prøvingen med en stasjonær 

prøvingssyklus med ramper («RMC») i bokstav a)–d) i nr. 7.8.2.3 i vedlegg VI, men før framgangsmåten etter 

prøving i bokstav e), alt etter hva som er relevant. 
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b) Prøvingene skal utføres i henhold til kravene i bokstav b)–e) i nr. 7.8.1.2 i vedlegg VI ved hjelp av metoden med 

flere filtre (ett filter for hvert prøvingspunkt) for hvert av prøvingspunktene som er valgt i samsvar med avsnitt 3. 

c) En spesifikk utslippsverdi skal beregnes (i g/kWh eller #/kWh, alt etter hva som er relevant) for hvert 

prøvingspunkt. 

d) Utslippsverdiene kan beregnes på massebasis ved hjelp av avsnitt 2 i vedlegg VII eller på molbasis ved hjelp av 

avsnitt 3 i vedlegg VII, men skal være i samsvar med metoden som brukes til NRSC-prøving med enkeltfaser eller 

RMC-prøving. 

e) Ved summering av gassutslipp og eventuelt partikkelantall skal Nmode i ligningen (7-63) ha verdien 1 og en 

vektingsfaktor på 1 skal brukes. 

f) Ved partikkelberegninger skal metoden med flere filtre brukes, ved summering skal Nmode i ligningen (7-64) ha 

verdien 1 og en vektingsfaktor på 1 skal brukes. 

 _____  
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VEDLEGG VI 

Gjennomføring av utslippsprøvinger og krav til måleutstyr 

1. Innledning 

Dette vedlegg beskriver metoden for å bestemme utslippet av forurensende gasser og partikler fra den motoren 

som skal prøves, og spesifikasjonene for måleutstyret. Fra og med avsnitt 6 samsvarer nummereringen i dette 

vedlegg med nummereringen i globalt teknisk reglement nr. 11 for ikke-veigående mobile maskiner og i 

vedlegg 4B til UN-ECE-reglement nr. 96-03. Noen punkter i globalt teknisk reglement nr. 11 er imidlertid ikke 

nødvendige i dette vedlegg eller er endret i samsvar med den tekniske utviklingen. 

2. Generell oversikt 

Dette vedlegg inneholder følgende tekniske bestemmelser som er nødvendige for å gjennomføre en utslipps-

prøving. Ytterligere bestemmelser er oppført i nr. 3. 

— Avsnitt 5: Ytelseskrav, herunder fastsettelse av prøvingsturtall 

— Avsnitt 6: Prøvingsforhold, herunder metoden for å registrere utslipp av veivhusgasser, metoden for å fastsette 

og registrere kontinuerlig regenerering eller uregelmessig regenerering av systemer for etterbehandling av 

eksos 

— Avsnitt 7: Prøvingsmetoder, herunder utarbeiding av motorens effektdiagram, generering av prøvingssykluser 

og framgangsmåten for gjennomføring av prøvingssykluser 

— Avsnitt 8: Målemetoder, herunder kontroll av instrumentkalibrering og ytelse og instrumentvalidering før 

prøvingen 

— Avsnitt 9: Måleutstyr, herunder måleinstrumenter, framgangsmåter for fortynning, framgangsmåter for 

prøvetaking og standarder for analysegass og masse 

— Tillegg 1: Metode for måling av partikkelantall 

3. Tilhørende vedlegg 

— Evaluering og beregning av data: Vedlegg VII 

— Prøvingsmetoder for dobbeltdrivstoff-

motorer: 

Vedlegg VIII 

— Referansedrivstoffer: Vedlegg IX 

— Prøvingssykluser: Vedlegg XVII 

4. Generelle krav 

Motorene som skal prøves, skal oppfylle ytelseskravene angitt i avsnitt 5 når de prøves i samsvar med prøvings-

forholdene angitt i avsnitt 6 og prøvingsmetodene angitt i avsnitt 7. 

5. Ytelseskrav 

5.1. Utslipp av forurensende gasser og partikler og av CO2 og NH3 

De forurensende stoffene utgjøres av 

a) nitrogenoksider, NOx, 

b) hydrokarboner, uttrykt som samlet mengde hydrokarboner, HC eller THC, 

c) karbonmonoksid, CO, 

d) partikler, PM, 

e) partikkelantall, PN.  
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De målte verdiene av forurensende gasser og partikler og av CO2 fra motorens eksos viser til de bremsespesifikke 

utslippene i gram per kilowattime (g/kWh). 

De utslippene av forurensende gasser og partikler som skal måles, er utslippene der grenseverdier for den motor-

underkategorien som prøves, får anvendelse, som angitt i vedlegg II til forordning (EU) 2016/1628. Resultatene, 

herunder forringelsesfaktoren fastsatt i samsvar med vedlegg III, skal ikke overstige de gjeldende grenseverdiene. 

CO2 skal måles og rapporteres for alle motorunderkategorier i henhold til artikkel 41 nr. 4 i forordning (EU) 

2016/1628. 

Det gjennomsnittlige utslippet av ammoniakk (NH3) skal også måles i samsvar med avsnitt 3 i vedlegg IV når 

NOx-kontrolltiltakene som er en del av motorens utslippskontrollsystem, omfatter bruk av reagens og ikke skal 

overstige verdiene som er angitt i nevnte avsnitt. 

Utslippene skal bestemmes ved driftssykluser (stasjonære og/eller variable prøvingssykluser), som beskrevet i 

avsnitt 7 i vedlegg XVII. Målesystemet skal oppfylle kravene i kalibrerings- og ytelseskontrollen angitt i avsnitt 8 

med måleutstyret som er beskrevet i avsnitt 9. 

Andre systemer eller analysatorer kan godkjennes av godkjenningsmyndigheten dersom det viser seg at de gir 

likeverdige resultater i samsvar med nr. 5.1.1. Resultatene skal beregnes i samsvar med kravene i vedlegg VII. 

5.1.1. Likeverdighet 

Systemenes likeverdighet skal bestemmes på grunnlag av en korrelasjonsundersøkelse av sju par (eller flere) 

stikkprøver av systemet som vurderes, og ett av systemene i dette vedlegg. Med «resultater» menes de spesifikke 

veide utslippsverdiene målt under syklusen. Korrelasjonsundersøkelsen skal utføres ved samme laboratorium, på 

samme prøvingsstand og på samme motor og bør fortrinnsvis foretas parallelt. Om gjennomsnittene av 

stikkprøveparene er likeverdige, skal bestemmes ved F-prøvings- og t-prøvingsstatistikk som beskrevet i tillegg 3 

til vedlegg VII, som er registrert under laboratorie-, prøvingsstand- og motorforholdene beskrevet ovenfor. Store 

utslag skal bestemmes i samsvar med ISO 5725 og utelukkes fra databasen. Systemene som skal brukes til 

korrelasjonsprøving, skal godkjennes av godkjenningsmyndigheten. 

5.2. Generelle krav til prøvingssykluser 

5.2.1. EU-typegodkjenningsprøvingen skal utføres ved hjelp av den relevante NRSC-syklusen og eventuelt NRTC- eller 

LSI-NRTC-syklusen, som angitt i artikkel 24 og i vedlegg IV til forordning (EU) 2016/1628. 

5.2.2. De tekniske spesifikasjonene og egenskapene for NRSC-syklusen er angitt i vedlegg XVII, tillegg 1 (NRSC-

syklus med enkeltfaser) og tillegg 2 (NRSC-syklus med ramper). Etter produsentens valg kan en NRSC-prøving 

gjennomføres som en NRSC-syklus med enkeltfaser eller der det der mulig, som en NRSC-syklus med ramper 

(«RMC») som angitt i nr. 7.4.1. 

5.2.3. De tekniske spesifikasjonene og egenskapene for NRTC- og LSI-NRTC-syklusene er angitt i tillegg 3 til 

vedlegg XVII. 

5.2.4. Prøvingssyklusene angitt i nr. 7.4 og i vedlegg XVII er utformet på grunnlag av prosentdeler av største 

dreiemoment eller effekt og prøvingsturtall som må fastsettes for at prøvingssyklusene kan gjennomføres på riktig 

måte: 

a) 100 % turtall (høyeste prøvingsturtall (MTS) eller nominelt turtall). 

b) Mellomturtall som angitt i nr. 5.2.5.4. 

c) Tomgangsturtall som angitt i nr. 5.2.5.5. 

Bestemmelse av prøvingsturtall er beskrevet i nr. 5.2.5, bruk av dreiemoment og effekt i nr. 5.2.6. 

5.2.5. Prøvingsturtall 

5.2.5.1. Høyeste prøvingsturtall (MTS) 

MTS skal beregnes i samsvar med nr. 5.2.5.1.1 eller nr. 5.2.5.1.3.  
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5.2.5.1.1. Beregning av MTS 

For å beregne MTS skal framgangsmåten for utarbeiding av effektdiagram ved en variabel prøvingssyklus utføres 

i samsvar med nr. 7.4. MTS bestemmes deretter ut fra de fastsatte verdiene for motorturtall i forhold til effekt. 

MTS skal beregnes ved hjelp av ligning (6-1), (6-2) eller (6-3): 

(a) MTS = nlo + 0,95 × (nhi – nlo) (6-1) 

(b) MTS = ni (6-2) 

der 

ni er gjennomsnittet av det laveste og høyeste turtallet der (n2
normi + P2

normi) er lik 98 % av den høyeste verdien av 

(n2
normi + P2

normi). 

c) Dersom det bare er ett turtall der verdien av (n2
normi + P2

normi) er lik 98 % av den høyeste verdien av (n2
normi + 

P2
normi): 

MTS = ni (6-3) 

der 

ni er turtallet der den høyeste verdien av (n2
normi + P2

normi) forekommer, 

der 

n = motorturtallet, 

i = en indekseringsvariabel som representerer én registrert verdi i motorens effektdiagram, 

nhi = høyt turtall som definert i artikkel 2 nr. 12, 

nlo = lavt turtall som definert i artikkel 2 nr. 13, 

nnormi = et motorturtall som normaliseres ved å dividere det med nPmax
 

Pnormi = en motoreffekt som normaliseres ved å dividere den med Pmax 

𝑛𝑃𝑚𝑎𝑥
 = gjennomsnittet av det laveste og høyeste turtallet der effekten er lik 98 % av Pmax. 

Lineær interpolasjon skal brukes mellom de fastsatte verdiene til å bestemme 

a) turtallene der effekten er lik 98 % av Pmax. Dersom det bare er ett turtall der effekten er lik 98 % av Pmax, 

skal nPmax
 være turtallet der Pmax forekommer, 

b) turtallene der (n2
normi + P2

normi) er lik 98 % av den høyeste verdien av (n2
normi + P2

normi). 

5.2.5.1.2. Bruk av angitt MTS 

Dersom MTS beregnet i samsvar med nr. 5.2.5.1.1 eller 5.2.5.1.3 ligger innenfor ± 3 % av MTS angitt av 

produsenten, kan angitt MTS brukes ved utslippsprøvingen. Dersom toleransen overskrides, skal målt MTS brukes 

ved utslippsprøvingen. 

5.2.5.1.3. Bruk av justert MTS 

Dersom den fallende delen av fullastkurven har en svært bratt kant, kan dette føre til at det blir vanskelig å kjøre 

ved 105 % turtall av NRTC-syklusen på riktig måte. I dette tilfellet er det etter avtale med den tekniske instansen 

tillatt å bruke en alternativ MTS-verdi som bestemmes ved hjelp av én av følgende metoder: 

a) MTS kan reduseres noe (høyst 3 %) for å gjøre det mulig å kjøre NRTC-syklusen på riktig måte.  
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b) En alternativ MTS kan beregnes ved hjelp av ligning (6-4): 

MTS = ((nmax – nidle)/1,05) + nidle (6-4) 

der 

nmax = motorturtallet der turtallsregulatoren styrer motorturtallet med høyeste operatørkrav og med 

nullbelastning (høyeste turtall uten belastning), 

nidle = tomgangsturtallet. 

5.2.5.2. Nominelt turtall 

Det nominelle turtallet er definert i artikkel 3 nr. 29 i forordning (EU) 2016/1628. Nominelt turtall for motorer 

med variabel hastighet som er omfattet av en utslippsprøving, skal bestemmes etter gjeldende framgangsmåte for 

utarbeiding av effektdiagram angitt i nr. 7.6. Nominelt turtall for motorer med konstant hastighet skal angis av 

produsenten i samsvar med turtallsregulatorens egenskaper. Dersom en motor som har alternative turtall som 

tillates i henhold til artikkel 3 nr. 21 i forordning (EU) 2016/1628, er omfattet av en utslippsprøving, skal hvert 

alternative turtall angis og prøves. 

Dersom det nominelle turtallet som bestemmes på grunnlag av framgangsmåten for utarbeiding av effektdiagram i 

nr. 7.6, ligger innenfor ± 150 o/min av verdien angitt av produsenten for motorer i kategori NRS med 

turtallsregulator, eller innenfor ± 350 o/min eller ± 4 % for motorer i kategori NRS uten turtallsregulator, alt etter 

hvilken verdi som er minst, eller innenfor ± 100 o/min for alle andre motorkategorier, kan den angitte verdien 

brukes. Dersom toleransen overskrides, skal det nominelle turtallet som bestemmes etter framgangsmåten for 

utarbeiding av effektdiagram, brukes. 

For motorer i kategori NRSh skal prøvingsturtallet på 100 % ligge innenfor ± 350 o/min av det nominelle turtallet. 

Alternativt kan MTS brukes i stedet for nominell hastighet for alle stasjonære prøvingssykluser. 

5.2.5.3. Turtall ved største dreiemoment for motorer med variabel hastighet 

Turtallet ved største dreiemoment som bestemmes ut fra kurven for største dreiemoment som fastsettes etter 

gjeldende framgangsmåte for utarbeiding av motorens effektdiagram i nr. 7.6.1 og 7.6.2, skal være ett av følgende: 

a) Turtallet der det største dreiemomentet ble registrert. 

b) Gjennomsnittet av det laveste og høyeste turtallet der dreiemomentet er lik 98 % av det største dreiemomentet. 

Når det er nødvendig, skal lineær interpolasjon brukes til å bestemme turtallene der dreiemomentet er lik 98 % 

av det største dreiemomentet. 

Dersom turtallet ved største dreiemoment som bestemmes ut fra kurven for største dreiemoment, ligger innenfor 

± 4 % av turtallet ved største dreiemoment angitt av produsenten for motorer i kategori NRS eller NRSh, 

eller ± 2,5 % av turtallet ved største dreiemomentet angitt av produsenten for alle andre motorkategorier, kan den 

angitte verdien brukes ved anvendelse av denne forordning. Dersom toleransen overskrides, skal turtallet ved 

største dreiemoment som bestemmes ut fra kurven for største dreiemoment, brukes. 

5.2.5.4. Mellomturtall 

Mellomturtallet skal oppfylle følgende krav: 

a) For motorer som er konstruert for å brukes i et turtallsområde ved en dreiemomentkurve ved full belastning, 

skal mellomturtallet være turtallet ved største dreiemoment dersom det ligger mellom 60 % og 75 % av det 

nominelle turtallet. 

b) Dersom turtallet ved største dreiemoment er lavere enn 60 % av det nominelle turtallet, skal mellomturtallet 

være 60 % av det nominelle turtallet. 

c) Dersom turtallet ved største dreiemoment er høyere enn 75 % av det nominelle turtallet, skal mellomturtallet 

være 75 % av det nominelle turtallet. Dersom motoren kan brukes bare ved turtall som er høyere enn 75 % av 

det nominelle turtallet, skal mellomturtallet være det laveste turtallet der motoren kan brukes.  
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d) For motorer som ikke er konstruert for å brukes i et turtallsområde ved en dreiemomentkurve ved full 

belastning i stasjonær driftstilstand, skal mellomturtallet være mellom 60 % og 70 % av det nominelle 

turtallet. 

e) For motorer som skal prøves ved hjelp av G1-syklusen, unntatt for motorer i kategori ATS, skal mellom-

turtallet være 85 % av det nominelle turtallet. 

f) For motorer i kategori ATS som prøves ved hjelp av G1-syklusen, skal mellomturtallet være 60 % eller 85 % 

av det nominelle turtallet på grunnlag av det som ligger nærmest det faktiske turtallet ved største dreiemoment. 

Dersom MTS brukes i stedet for det nominelle turtallet for 100 % prøvingsturtall, skal MTS også erstatte det 

nominelle turtallet når mellomturtallet bestemmes. 

5.2.5.5. Tomgangsturtall 

Tomgangsturtall er det laveste motorturtallet med minste belastning (større enn eller lik nullbelastning) der en 

turtallsregulator regulerer motorturtallet. For motorer uten turtallsregulator som regulerer tomgangsturtallet, skal 

tomgangsturtallet være verdien angitt av produsenten for lavest mulig motorturtall med minste belastning. Legg 

merke til at varmt tomgangsturtall er tomgangsturtallet for en oppvarmet motor. 

5.2.5.6. Prøvingsturtall for motorer med konstant hastighet 

Regulatorer for motorer med konstant hastighet holder ikke alltid nøyaktig samme turtall hele tiden. Turtallet kan 

falle (0,1–10 %) under turtallet ved nullbelastning, slik at det minste turtallet inntreffer omkring punktet for motorens 

største effekt. Prøvingsturtallet for motorer med konstant hastighet kan styres ved hjelp av turtallsregulatoren som er 

montert i motoren, eller ved hjelp av et turtall i prøvingsbenk der dette representerer motorens regulator. 

Dersom turtallsregulatoren som er montert i motoren, brukes, skal 100 % turtall være det regulerte motorturtallet 

som definert i artikkel 2 nr. 24. 

Dersom et signal for turtall i prøvingsbenk brukes til å simulere turtallsregulatoren, skal 100 % turtall ved 

nullbelastning være turtallet uten belastning angitt av produsenten for denne regulatorinnstillingen, og 100 % turtall 

ved full belastning skal være det nominelle turtallet for denne regulatorinnstillingen. Interpolasjon skal brukes til å 

bestemme turtallet for de andre prøvingssekvensene. 

Dersom turtallsregulatoren har en isokron driftsinnstilling eller det nominelle turtallet og turtallet uten belastning 

angitt av produsenten ikke avviker med mer enn 3 %, kan en enkelt verdi angitt av produsenten brukes som 100 % 

turtall ved alle belastningspunkter. 

5.2.6. Dreiemoment og effekt 

5.2.6.1 Dreiemoment 

Tallene for dreiemoment som angis i prøvingssyklusene, er prosentvise verdier som for en gitt prøvingssekvens 

utgjør ett av følgende: 

a) Forholdet mellom det nødvendige dreiemomentet og det største mulige dreiemomentet ved det angitte 

prøvingsturtallet (alle sykluser, unntatt D2 og E2). 

b) Forholdet mellom det nødvendige dreiemomentet og dreiemomentet som tilsvarer den nominelle nettoeffekten 

angitt av produsenten (syklus D2 og E2). 

5.2.6.2. Effekt 

Tallene for effekt som angis i prøvingssyklusene, er prosentvise verdier som for en gitt prøvingssekvens utgjør ett 

av følgende: 

a) For prøvingssyklus E3 er tallene for effekt prosentverdiene av den største nettoeffekten ved 100 % turtall 

ettersom denne syklusen er basert på en typisk teoretisk propellkurve for fartøyer som drives av kraftige 

motorer uten lengdebegrensning.  
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b) For prøvingssyklus F er tallene for effekt prosentverdiene av den største nettoeffekten ved det angitte 

prøvingsturtallet, unntatt for tomgangsturtall der det er en prosentdel av den største nettoeffekten ved 100 % 

turtall. 

6. Prøvingsforhold 

6.1. Prøvingsforhold i laboratorium 

Den absolutte temperaturen (Ta) til motorens innsugingsluft ved motorens luftinntak, uttrykt i Kelvin, og det tørre 

atmosfæriske trykket (ps), uttrykt i kPa, skal måles og parameteren fa bestemmes i samsvar med følgende 

bestemmelser og ved hjelp av ligning (6-5) eller (6-6). Dersom det atmosfæriske trykket måles i en kanal, skal det 

sikres mot mindre trykktap mellom atmosfæren og målestedet, og det skal tas hensyn til endringer i kanalens statiske 

trykk som følge av gjennomstrømningen. I flersylindrede motorer som har atskilte grupper med innsugings-

manifolder, som i en «V»-motor, skal gjennomsnittstemperaturen måles for de atskilte gruppene. Parameteren fa skal 

oppgis sammen med prøvingsresultatene. 

Innsugingsmotorer og mekanisk overladede motorer: 

𝑓a = (
99

𝑝s
) × (

𝑇a

298
)
0,7

 
(6-5) 

Turboladede motorer med eller uten kjøling av innsugingsluften: 

𝑓a = (
99

𝑝s
)
0,7

× (
𝑇a

298
)
1,5

 
(6-6) 

6.1.1. For at prøvingen skal anses som gyldig, skal den oppfylle følgende to vilkår: 

a) fa skal ligge innenfor området 0,93 ≤ fa ≤ 1,07 unntatt som tillatt i nr. 6.1.2 og 6.1.4. 

b) Innsugingsluftens temperatur skal holdes på 298 ± 5 K (25 ± 5 °C), målt oppstrøms alle motorkomponenter, 

unntatt som tillatt i nr. 6.1.3 og 6.1.4, og som påkrevd i nr. 6.1.5 og 6.1.6. 

6.1.2. Dersom laboratoriet der motoren prøves, ligger mer enn 600 m over havet, kan fa med produsentens samtykke 

overstige 1,07, forutsatt at ps er minst 80 kPa. 

6.1.3. Dersom effekten av motoren som prøves, er større enn 560 kW, kan den høyeste verdien for innsugingsluftens 

temperatur med produsentens samtykke overstige 303 K (30 °C), forutsatt at den ikke overstiger 308 K (35 °C). 

6.1.4. Dersom laboratoriet der motoren prøves, ligger mer enn 300 m over havet og effekten av motoren som prøves, er 

større enn 560 kW, kan fa med produsentens samtykke overstige 1,07, forutsatt at ps er minst 80 kPa, og den 

høyeste verdien for innsugingsluftens temperatur kan overstige 303 K (30 °C), forutsatt at den ikke overstiger 

308 K (35 °C). 

6.1.5. Når det gjelder en motorfamilie i kategori NRS med en effekt på mindre enn 19 kW som utelukkende består av 

motortyper som skal brukes i snøfresere, skal innsugingsluftens temperatur holdes mellom 273 K og 268 K (0 °C 

og –5 °C). 

6.1.6. For motorer i kategori SMB skal innsugingsluftens temperatur holdes på 263 ± 5 K (–10 ± 5 °C), unntatt som 

tillatt i nr. 6.1.6.1. 

6.1.6.1. For motorer i kategori SMB som er utstyrt med elektronisk styrt drivstoffinnsprøyting som justerer drivstoff-

strømmen etter innsugingsluftens temperatur, kan innsugingsluftens temperatur etter produsentens valg alternativt 

holdes på 298 ± 5 K (25 ± 5 °C).  
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6.1.7. Det er tillatt å bruke 

a) en måler for atmosfærisk trykk der måleresultatet brukes som det atmosfæriske trykket for et helt forsøks-

laboratorium som har mer enn én prøvingsstand med dynamometer, forutsatt at utstyret for håndtering av 

innsugingsluft holder omgivelseslufttrykket der motoren prøves, innenfor ± 1 kPa av det delte atmosfæriske 

trykket, 

b) en innretning for å måle fuktighet i innsugingsluften for et helt forsøkslaboratorium som har mer enn én 

prøvingsstand med dynamometer, forutsatt at utstyret for håndtering av innsugingsluft holder doggpunktet der 

motoren prøves, innenfor ± 0,5 K av den delte fuktighetsmålingen. 

6.2. Motorer med ladeluftkjøling 

a) Det skal brukes et system for ladeluftkjøling med en samlet innsugingsluftkapasitet som er representativ for et 

system som er montert i produksjonsmotorer i bruk. Et laboratoriesystem for ladeluftkjøling som gir minst 

mulig kondensansamling, skal utformes. All kondens skal ledes bort, og alle avløp skal være helt lukket før 

utslippsprøvingen. Avløpene skal holdes lukket under utslippsprøvingen. Kjølingsforholdene skal være som 

følger: 

a) En kjølevannstemperatur på minst 20 °C skal holdes ved innløpet til ladeluftkjøleren under hele 

prøvingen. 

b) Ved nominelt turtall og full belastning skal kjølevannets strømningshastighet stilles inn slik at 

lufttemperaturen holdes innenfor ± 5 °C av verdien fastsatt av produsenten etter ladeluftkjølerens utløp. 

Temperaturen ved luftuttaket skal måles på det stedet som produsenten har angitt. Dette innstillingspunktet 

for kjølevannets strømningshastighet skal brukes gjennom hele prøvingen, 

c) Dersom motorprodusenten angir grenser for trykkfall i hele systemet for ladeluftkjøling, skal det sikres at 

trykkfallet i systemet for ladeluftkjøling ved motorforhold angitt av produsenten er innenfor produsentens 

angitte grenseverdi(er). Trykkfallet skal måles på de stedene som produsenten har angitt. 

Når MTS definert i nr. 5.2.5.1 brukes i stedet for det nominelle turtallet til å kjøre prøvingssyklusen, kan dette 

turtallet brukes i stedet for det nominelle turtallet ved innstilling av ladelufttemperaturen. 

Målet er å oppnå utslippsresultater som er representative for normal bruk. Dersom det framgår av godt teknisk 

skjønn at spesifikasjonene i dette avsnitt vil føre til prøving som ikke er representativ (f.eks. overkjøling av 

innsugingsluften), kan mer avanserte innstillingspunkter og kontroller av trykkfall i ladeluften, kjølevannstem-

peratur og strømningshastighet brukes til å oppnå mer representative resultater. 

6.3. Motoreffekt 

6.3.1. Grunnlag for utslippsmåling 

Grunnlaget for måling av spesifikke utslipp er ukorrigert nettoeffekt som definert i artikkel 3 nr. 23 i forordning 

(EU) 2016/1628. 

6.3.2. Hjelpeutstyr som skal monteres 

Under prøvingen skal hjelpeutstyr som er nødvendig for drift av motoren, være montert i prøvingsbenken i 

samsvar med kravene i tillegg 2. 

Dersom det nødvendige hjelpeutstyret ikke kan monteres før prøvingen, skal effekten som utstyret opptar, 

bestemmes og trekkes fra den målte motoreffekten. 

6.3.3. Hjelpeutstyr som skal demonteres 

Noe hjelpeutstyr som er knyttet til driften av den ikke-veigående mobile maskinen, og som kan monteres i 

motoren, skal demonteres før prøvingen.  
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Dersom hjelpeutstyret ikke kan demonteres, skal effekten som utstyret opptar i ulastet tilstand, bestemmes og 

legges til den målte motoreffekten (se merknad g) i tillegg 2). Dersom denne verdien er større enn 3 % av største 

effekt ved prøvingsturtallet, kan den verifiseres av den tekniske instansen. Effekten som tas opp av hjelpeutstyret, 

skal brukes til å justere innstillingsverdiene og beregne arbeidet som motoren utfører under prøvingssyklusen, i 

samsvar med nr. 7.7.1.3 eller 7.7.2.3.1. 

6.3.4. Bestemmelse av effekten som opptas av hjelpeutstyret 

Effekten som opptas av hjelpeutstyret/utstyret, må bestemmes bare dersom 

a) hjelpeutstyr/utstyr som kreves i samsvar med tillegg 2, ikke er montert på motoren, 

og/eller 

b) hjelpeutstyr/utstyr som ikke kreves i samsvar med tillegg 2, er montert på motoren. 

Verdiene for effekt som opptas av hjelpeutstyret, og måle-/beregningsmetoden for å bestemme effekten som 

opptas av hjelpeutstyret, skal framlegges av motorprodusenten for hele driftsområdet for de relevante prøvings-

syklusene og godkjennes av godkjenningsmyndigheten. 

6.3.5. Motorens arbeid utført i prøvingssyklusen 

Beregningen av referansearbeid og faktisk arbeid utført i prøvingssyklusen (se nr. 7.8.3.4) skal være basert på 

motoreffekt i samsvar med nr. 6.3.1. I dette tilfellet er Pf og Pr i ligning (6-7) null, og P er lik Pm. 

Dersom hjelpeutstyr/utstyr er montert i samsvar med nr. 6.3.2 og/eller 6.3.3, skal den effekten som tas opp av 

utstyret, brukes til å korrigere hver enkelt momentanverdi for effekt Pm,i i syklusen ved hjelp av ligning (6-8): 

Pi = Pm,i – Pf,i + Pr,i (6-7) 

PAUX = Pr,i – Pf,i (6-8) 

der 

Pm,i er målt motoreffekt i kW, 

Pf,i effekten som tas opp av hjelpeutstyret/utstyret som skal monteres før prøvingen, men som ikke var montert, 

kW, 

Pr,i effekten som tas opp av hjelpeutstyret/utstyret som skal demonteres før prøvingen, men som var montert, 

kW. 

6.4. Motorens innsugingsluft 

6.4.1. Innledning 

Luftinnsugingssystemet som er montert på motoren, eller et system som er representativt for en typisk konfigu-

rasjon som er i bruk, skal brukes. Dette omfatter systemer for ladeluftkjøling og resirkulering av eksos (EGR). 

6.4.2. Trykkbegrensning for innsugingsluften 

Et luftinnsugingssystem i motoren eller i et prøvingslaboratorium skal brukes med en trykkbegrensning for 

innsugingsluften innenfor ± 300 Pa av den høyeste verdien angitt av produsenten for et rent luftfilter ved nominelt 

turtall og full belastning. Dersom dette ikke er mulig på grunn av utformingen av prøvingslaboratoriets 

lufttilførselssystem, skal en trykkbegrensning som ikke overstiger verdien angitt av produsenten for et skittent 

filter, tillates dersom den tekniske instansen har godkjent det på forhånd. Det statiske differansetrykket for 

trykkbegrensningen skal måles på det stedet og ved de innstillingspunktene for turtall og dreiemoment som 

produsenten angir. Dersom produsenten ikke angir et sted, skal dette trykket måles oppstrøms alle turboladere eller 

systemer for resirkulering av eksos (EGR) med tilkopling til luftinnsugingssystemet.  
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Når MTS definert i nr. 5.2.5.1 brukes i stedet for det nominelle turtallet til å kjøre prøvingssyklusen, kan dette 

turtallet brukes i stedet for det nominelle turtallet ved innstilling av trykkbegrensningen for innsugingsluften. 

6.5. Motorens eksosanlegg 

Eksosanlegget som er montert på motoren, eller et system som er representativt for en typisk konfigurasjon som er 

i bruk, skal brukes. Eksosanlegget skal oppfylle kravene til prøvetaking av eksosutslipp som angitt i nr. 9.3. Et 

eksosanlegg i en motor eller et prøvingslaboratorium skal brukes med et statisk eksosmottrykk som ligger innenfor 

80–100 % av største trykkbegrensning for eksos ved nominelt turtall og full belastning. Trykkbegrensningen for 

eksos kan stilles inn ved hjelp av en ventil. Dersom den største trykkbegrensningen for eksos er 5 kPa eller 

mindre, skal innstillingspunktet ikke overstige den høyeste verdien med mer enn 1,0 kPa. Når MTS definert i 

nr. 5.2.5.1 brukes i stedet for det nominelle turtallet til å kjøre prøvingssyklusen, kan dette turtallet brukes i stedet 

for det nominelle turtallet ved innstilling av trykkbegrensningen for eksos. 

6.6. Motor med system for etterbehandling av eksos 

Dersom motoren er utstyrt med et system for etterbehandling av eksos som ikke er montert direkte på motoren, 

skal eksosrøret ha samme diameter som det som brukes minst fire rørdiametrer oppstrøms den utvidelsen som 

inneholder etterbehandlingsinnretningen. Avstanden fra eksosmanifoldflensen eller turboladerutgangen til 

systemet for etterbehandling av eksos skal være den samme som i oppbygningen av den ikke-veigående mobile 

maskinen eller innenfor de avstandsspesifikasjonene produsenten har angitt. Dersom det er angitt av produsenten, 

skal røret være isolert for å oppnå en innløpstemperatur for etterbehandling innenfor produsentens spesifikasjoner. 

Dersom produsenten har angitt andre monteringskrav, skal disse også overholdes i prøvingsoppstillingen. 

Eksosmottrykket eller trykkbegrensningen for eksos skal stilles inn i samsvar med nr. 6.5. For innretninger for 

etterbehandling av eksos med variabel trykkbegrensning for eksos, defineres den største trykkbegrensningen for 

eksos som brukes i nr. 6.5, ved det forholdet for etterbehandling (innkjøring/aldring og regenererings-/ladenivå) 

som produsenten har angitt. Beholderen som inneholder etterbehandlingsinnretningen, kan være demontert under 

blindprøving og under utarbeiding av motorens effektdiagram, og kan erstattes med en tilsvarende beholder med 

inaktiv katalysatorbærer. 

Utslippene som måles i prøvingssyklusen, skal være representative for utslippene i felten. Dersom motoren er 

utstyrt med et system for etterbehandling av eksos som forbruker en reagens, skal produsenten oppgi hvilken 

reagens som skal brukes til alle prøvinger. 

For motorer i kategori NRE, NRG, IWP, IWA, RLR, NRS, NRSh, SMB og ATS som er utstyrt med systemer for 

etterbehandling av eksos med uregelmessig (periodisk) regenerering som beskrevet i nr. 6.6.2, skal utslipps-

resultatene justeres for å ta hensyn til regenerering. I så fall skal det gjennomsnittlige utslippet avhenge av 

regenereringens frekvens med hensyn til andelen av prøvinger der regenerering finner sted. Etterbehandlings-

systemer med en regenereringsprosess som foregår enten på en vedvarende måte eller minst én gang i løpet av den 

aktuelle variable prøvingssyklusen (NRTC eller LSI-NRTC) eller RMC-syklusen («kontinuerlig regenerering») i 

samsvar med nr. 6.6.1, krever ingen særlig prøvingsmetode. 

6.6.1. Kontinuerlig regenerering 

For et system for etterbehandling av eksos som er basert på en kontinuerlig regenereringsprosess, skal utslippene 

måles i et etterbehandlingssystem som er stabilisert slik at utslippsegenskapene blir repeterbare. Regenererings-

prosessen skal finne sted minst én gang under NRTC-, LSI-NRTC- eller NRSC-prøvingen med varmstart, og 

produsenten skal angi under hvilke forhold regenerering normalt finner sted (sotbelastning, temperatur, 

eksosmottrykk osv.). For å demonstrere at regenereringsprosessen er kontinuerlig, skal minst tre NRTC-, LSI-

NRTC- eller NRSC-prøvinger med varmstart gjennomføres. Når det gjelder NRTC-prøving med varmstart, skal 

motoren varmes opp i samsvar med nr. 7.8.2.1 og stabiliseres i samsvar med nr. 7.4.2.1 bokstav b) før første 

NRTC-prøving med varmstart gjennomføres. 

De neste NRTC-prøvingene med varmstart skal startes etter stabilisering i samsvar med nr. 7.4.2.1 bokstav b). 

Under prøvingene skal eksostemperatur og -trykk registreres (temperatur før og etter systemet for etterbehandling 

av eksos, eksosmottrykk osv.). Systemet for etterbehandling av eksos anses å være tilfredsstillende dersom 

forholdene som produsenten har angitt, forekommer under prøvingen i et tilstrekkelig tidsrom og utslipps-

resultatene ikke avviker mer enn ± 25 % fra gjennomsnittsverdien eller 0,005 g/kWh, avhengig av hvilken verdi 

som er størst.  
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6.6.2. Uregelmessig regenerering 

Denne bestemmelsen får anvendelse bare på motorer som er utstyrt med et system for etterbehandling av eksos 

med uregelmessig regenerering, vanligvis etter mindre enn 100 timers normal motordrift. For disse motorene skal 

enten additive eller multiplikative faktorer bestemmes for opp- og nedjustering som nevnt i nr. 6.6.2.4 

(«justeringsfaktor»). 

Prøving og utarbeiding av justeringsfaktorene kreves bare for én aktuell variabel prøvingssyklus (NRTC eller LSI-

NRTC) eller RMC-prøvingssyklus. Faktorene som er utarbeidet, kan anvendes på resultatene fra andre aktuelle 

prøvingssykluser, herunder NRSC-sykluser med enkeltfaser. 

Dersom ingen passende justeringsfaktor er tilgjengelig fra prøving med variabel prøvingssyklus (NRTC eller LSI-

NRTC) eller RMC-prøvingssyklus, skal justeringsfaktorene fastsettes ved hjelp av en relevant NRSC-prøving med 

enkeltfaser. Faktorene som er utarbeidet ved hjelp av en NRSC-prøvingssyklus med enkeltfaser, skal anvendes 

bare på NRSC-prøvingssykluser med enkeltfaser. 

Det skal ikke være påkrevd å gjennomføre prøving og utarbeide justeringsfaktorer for både RMC-sykluser og 

NRSC-sykluser med enkeltfaser. 

6.6.2.1. Krav til fastsettelse av justeringsfaktorer ved hjelp av NRTC-, LSI-NRTC- eller RMC-prøvingssykluser 

Utslippene skal måles i minst tre NRTC-prøvinger med varmstart, LSI-NRTC- eller RMC-prøvinger, én med og to 

uten regenerering i et stabilisert system for etterbehandling av eksos. Regenereringsprosessen skal finne sted minst 

én gang under NRTC-, LSI-NRTC- eller RMC-prøvingen med regenerering. Dersom regenereringen varer lenger 

enn én NRTC-, LSI-NRTC- eller RMC-prøving, skal flere sammenhengende NRTC-, LSI-NRTC- eller RMC-

prøvinger gjennomføres og utslippene fortsatt måles uten at motoren slås av til regenereringen er fullført, og 

gjennomsnittet av prøvingene skal beregnes. Dersom regenereringen fullføres i løpet av en av prøvingene, skal 

prøvingen fortsette helt til den er ferdig. 

En passende justeringsfaktor skal bestemmes for hele den aktuelle syklusen ved hjelp av ligning (6-10)–(6-13). 

6.6.2.2. Krav til fastsettelse av justeringsfaktorer ved hjelp av NRSC-prøving med enkeltfaser 

Med utgangspunkt i et stabilisert system for etterbehandling av eksos skal utslippene måles i minst tre kjøringer av 

hver prøvingssekvens i den aktuelle NRSC-prøvingen med enkeltfaser der vilkårene for regenerering kan 

oppfylles, én med og to uten regenerering. PM-målingen skal utføres ved hjelp av metoden med flere filtre som er 

beskrevet i nr. 7.8.1.2 bokstav c). Dersom regenereringen har startet, men ikke er fullført ved utgangen av 

prøvetakingsperioden for en bestemt prøvingssekvens, skal prøvetakingen forlenges til regenereringen er fullført. 

Dersom det finnes flere kjøringer for samme sekvens, skal det beregnes et gjennomsnittlig resultat. Prosessen skal 

gjentas for hver prøvingssekvens. 

En passende justeringsfaktor skal bestemmes ved hjelp av ligning (6-10)–(6-13) for de prøvingssekvensene i den 

aktuelle syklusen der regenerering finner sted. 

6.6.2.3. Generell framgangsmåte for å utarbeide justeringsfaktorer for uregelmessig regenerering (IRAF) 

Produsenten skal angi de normale parametervilkårene som regenereringsprosessen finner sted under (sotbelast-

ning, temperatur, eksosmottrykk osv.). Produsenten skal også oppgi regenereringens frekvens i antall prøvinger 

der regenerering finner sted. Den nøyaktige framgangsmåten for å bestemme denne frekvensen skal avtales med 

typegodkjennings- eller sertifiseringsmyndigheten på grunnlag av godt teknisk skjønn.  
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Til en regenereringsprøving skal produsenten levere et system for etterbehandling av eksos som er lastet. Regene-

reringen skal ikke finne sted i motorens kondisjoneringsfase. Som alternativ kan produsenten kjøre fortløpende 

prøvinger av den relevante syklusen til systemet for etterbehandling av eksos er lastet. Utslippsmåling er ikke 

påkrevd ved alle prøvinger. 

Gjennomsnittlige utslipp mellom regenereringsfaser skal bestemmes ut fra det aritmetiske gjennomsnittet av flere 

prøvinger av den relevante syklusen utført med omtrent like intervaller. Som et minstekrav skal det utføres minst 

én relevant syklus så kort tid som mulig før en regenereringsprøving og én relevant syklus umiddelbart etter en 

regenereringsprøving. 

Under regenereringsprøvingen skal alle data som er nødvendige for å påvise regenerering, registreres (CO- eller 

NOx-utslipp, temperatur før og etter systemet for etterbehandling av eksos, eksosmottrykk osv.). Under regene-

reringsprosessen kan de gjeldende utslippsgrenseverdiene overskrides. Prøvingsmetoden er vist skjematisk i  

figur 6.1. 

Figur 6.1 

Diagram over uregelmessig (periodisk) regenerering med n antall målinger og nr antall målinger under 

regenerering 

 

Det gjennomsnittlige spesifikke utslippsnivået i forbindelse med prøvingene som er utført i samsvar med 

nr. 6.6.2.1 eller 6.6.2.2 [g/kWh eller #/kWh], skal veies ved hjelp av ligning (6-9) (se figur 6.1): 

�̅� 𝑤 =
𝑛 ∙ �̅� + 𝑛𝑟 ∙ �̅�𝑟

𝑛 + 𝑛𝑟
 (6-9) 
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�̅� det gjennomsnittlige spesifikke utslippet fra en prøving der regenerering ikke finner sted [g/kWh eller 

#/kWh], 

�̅�r det gjennomsnittlige spesifikke utslippet fra en prøving der regenerering finner sted [g/kWh eller #/kWh]. 

Etter produsentens valg og basert på godt teknisk skjønn kan justeringsfaktoren for regenerering kr, som uttrykker 

det gjennomsnittlige utslippsnivået, beregnes enten multiplikativt eller additivt for alle forurensende gasser og, der 

det er en gjeldende grense for PM og PN, ved hjelp av ligning (6-10)–(6-13): 

Multiplikativt 

𝑘ru,m =
𝑒𝑤

𝑒
 (oppjusteringsfaktor) (6-10) 

𝑘rd,m =
𝑒w

𝑒r
 (nedjusteringsfaktor) (6-11) 

Additivt 

kru,a = ew – e (oppjusteringsfaktor) (6-12) 

krd,a = ew – er (nedjusteringsfaktor) (6-13) 

6.6.2.4. Anvendelse av forringelsesfaktorer 

Oppjusteringsfaktorene multipliseres med eller legges til det målte utslippsnivået for alle prøvinger der regene-

rering ikke finner sted. Nedjusteringsfaktorene multipliseres med eller legges til det målte utslippsnivået for alle 

prøvinger der regenerering finner sted. Når regenerering finner sted, skal dette identifiseres på en slik måte at det 

er lett synlig ved all prøving. Dersom ingen regenerering identifiseres, skal oppjusteringsfaktoren anvendes. 

Med henvisning til vedlegg VII og tillegg 5 til vedlegg VII om beregning av bremsespesifikke utslipp, gjelder 

følgende for justeringsfaktoren for regenerering: 

a) Når den er fastsatt for en hel veid syklus, skal den anvendes på resultatene av aktuelle veide NRTC-, LSI-

NRTC- og NRSC-prøvinger. 

b) Når den er fastsatt spesielt for de enkelte fasene av den aktuelle NRSC-prøvingen med enkeltfaser, skal den 

anvendes på resultatene av disse fasene av den aktuelle NRSC-prøvingen med enkeltfaser der regenerering 

finner sted før syklusens veide utslippsresultat beregnes. I dette tilfellet skal metoden med flere filtre brukes til 

PM-måling. 

c) Kan utvides til andre medlemmer i samme motorfamilie. 

d) Kan utvides til andre motorfamilier i samme motorfamilie/etterbehandlingssystem, som definert i vedlegg IX 

til gjennomføringsforordning (EU) 2017/656, med forhåndsgodkjenning fra godkjenningsmyndigheten på 

grunnlag av teknisk dokumentasjon fra produsenten om at utslippene er likeverdige. 

Følgende alternativer får anvendelse: 

a) En produsent kan velge å utelate justeringsfaktorer for én eller flere av sine motorfamilier (eller konfigu-

rasjoner) fordi virkningen av regenereringen er liten, eller fordi det ikke er praktisk mulig å fastslå når 

regenereringen finner sted. I slike tilfeller skal justeringsfaktor ikke brukes, og produsenten er ansvarlig for å 

overholde utslippsgrensene for alle prøvinger, uten hensyn til om regenerering finner sted. 

b) På anmodning fra produsenten kan godkjenningsmyndigheten ta hensyn til regenereringen på en annen måte 

enn det som er fastsatt i bokstav a). Dette alternativet får imidlertid anvendelse bare på regenerering som 

finner sted svært sjelden, og som det ikke er praktisk mulig å ta hensyn til ved hjelp av justeringsfaktorene 

beskrevet i bokstav a).  
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6.7. Kjølesystem 

Et kjølesystem for motoren med tilstrekkelig kapasitet til å opprettholde normale driftstemperaturer i motoren, 

herunder i innsugingsluft, olje, kjølevann, motorblokk og topplokk, som fastsatt av produsenten, skal benyttes. 

Laboratoriets hjelpekjølere og -vifter kan brukes. 

6.8. Smøreolje 

Smøreoljen skal angis av produsenten og være representativ for smøreolje som er tilgjengelig på markedet. 

Spesifikasjonene for smøreoljen som brukes ved prøvingen, skal registreres og oppgis sammen med prøvings-

resultatene. 

6.9. Spesifikasjon for referansedrivstoff 

Referansedrivstoffene som skal brukes ved prøvingen, er angitt i vedlegg IX. 

Drivstofftemperaturen skal være i samsvar med produsentens anbefalinger. Drivstofftemperaturen skal måles ved 

innløpet til drivstoffinnsprøytingspumpen eller som angitt av produsenten, og målestedet skal registreres. 

6.10. Utslipp av veivhusgasser 

Dette avsnitt får anvendelse på motorer i kategori NRE, NRG, IWP, IWA, RLR, NRS, NRSh, SMB og ATS som 

overholder utslippsgrensene i trinn V angitt i vedlegg II til forordning (EU) 2016/1628. 

Utslipp av veivhusgasser som går direkte ut i den omgivende atmosfæren, skal legges til eksosutslippene (enten 

fysisk eller matematisk) ved all utslippsprøving. 

Produsenter som benytter seg av dette unntaket, skal montere motorene slik at alle utslipp av veivhusgasser kan 

ledes inn i prøvetakingssystemet for utslipp. I dette nummer anses utslipp av veivhusgasser som ledes inn i 

eksosen oppstrøms systemet for etterbehandling av eksos, ikke å være sluppet direkte ut i den omgivende 

atmosfæren. 

Dersom veivhuset er åpent, skal utslippene ledes inn i eksosanlegget for utslippsmåling på følgende måte: 

a) Rørmaterialet skal ha glatt innside, være strømledende og ikke reagere med veivhusutslippene. Røret skal 

være så kort som mulig. 

b) Antallet bøyninger i laboratorieveivhusets eksosrør skal være så få som mulig, og eventuelle bøyninger som 

ikke kan unngås, skal ha så stor radius som mulig. 

c) Laboratorieveivhusets eksosrør skal oppfylle motorprodusentens spesifikasjoner for mottrykk i veivhus. 

d) Veivhusets eksosrør skal lede til råeksosen nedstrøms et eventuelt system for etterbehandling av eksos, 

nedstrøms en eventuell montert utslippsbegrensning og tilstrekkelig oppstrøms alle prøvetakingssonder for å 

sikre fullstendig blanding med eksosen fra motoren før prøvetaking. Veivhusets eksosrør skal strekke seg inn i 

eksosanleggets frie eksosstrøm for å unngå grensesjikteffekter og fremme blanding. Utløpet fra veivhusets 

eksosrør kan ha en hvilken som helst retning i forhold til strømmen av råeksos. 

7. Prøvingsmetoder 

7.1. Innledning 

Dette vedlegg beskriver metoden for å bestemme bremsespesifikke utslipp av forurensende gasser og partikler fra 

de motorene som skal prøves. Motoren som prøves, skal være den representative motoren for motorfamilien som 

angitt i vedlegg IX til gjennomføringsforordning (EU) 2017/656.  
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En utslippsprøving i laboratorium består av å måle utslipp og andre parametrer for prøvingssyklusene angitt i 

vedlegg XVII. Følgende elementer behandles: 

a) Laboratoriekonfigurasjonene for utslippsmåling (nr. 7.2). 

b) Framgangsmåtene for verifisering før og etter prøving (nr. 7.3). 

c) Prøvingssyklusene (nr. 7.4). 

d) Den generelle prøvingssekvensen (nr. 7.5). 

e) Utarbeiding av motorens effektdiagram (nr. 7.6). 

f) Generering av prøvingssyklusen (nr. 7.7). 

g) Den særlige framgangsmåten for gjennomføring av prøvingssykluser (nr. 7.8). 

7.2. Prinsipp for utslippsmåling 

Ved måling av bremsespesifikke utslipp skal motoren kjøres i prøvingssyklusene definert i nr. 7.4, alt etter hva 

som er relevant. Ved målingen av de bremsespesifikke utslippene skal massen av forurensende stoffer i eksos-

utslippene (dvs. HC, CO, NOx og PM), antall partikler i eksosutslippene (dvs. PN), massen av CO2 i eksos-

utslippene og motorens tilsvarende arbeid bestemmes. 

7.2.1. Bestanddelenes masse 

Samlet masse av hver enkelt bestanddel skal bestemmes i den relevante prøvingssyklusen ved hjelp av følgende 

metoder: 

7.2.1.1. Kontinuerlig prøvetaking 

Ved kontinuerlig prøvetaking måles bestanddelens konsentrasjon kontinuerlig i råeksos eller fortynnet eksos. 

Denne konsentrasjonen multipliseres med den kontinuerlige strømningshastigheten for (rå eller fortynnet) eksos på 

prøvetakingsstedet for å bestemme bestanddelens strømningshastighet. Bestanddelens utslipp summeres kontinu-

erlig gjennom hele prøvingsintervallet. Denne summen er den samlede massen av bestanddelens utslipp. 

7.2.1.2. Partiprøvetaking 

Ved partiprøvetaking tas en prøve av råeksos eller fortynnet eksos kontinuerlig og lagres for senere måling. Den 

uttatte prøven skal være proporsjonal med strømningshastigheten for råeksosen eller den fortynnede eksosen. 

Eksempler på partiprøvetaking er å samle inn utslipp av fortynnet gass i en sekk og samle inn partikler på et filter. 

I prinsippet utføres utslippsberegningen på følgende måte: Partiets prøvekonsentrasjoner multipliseres med den 

samlede massen eller massestrømmen (ufortynnet eller fortynnet) som de ble uttatt fra under prøvingssyklusen. 

Dette produktet er den samlede massen eller massestrømmen av bestanddelens utslipp. For å beregne 

partikkelkonsentrasjonen skal de partiklene som avsettes på et filter fra proporsjonalt uttatt eksos, divideres med 

mengden filtrert eksos. 

7.2.1.3. Kombinert prøvetaking 

Alle kombinasjoner av kontinuerlig prøvetaking og partiprøvetaking er tillatt (f.eks. partikler med partiprøvetaking 

og gassutslipp med kontinuerlig prøvetaking). 

Figur 6.2 viser de to sidene ved prøvingsmetodene for utslippsmåling: utstyret med prøvetakingsledningene i 

råeksos og fortynnet eksos og tiltakene som kreves for å beregne utslipp av forurensende stoffer i stasjonære og 

variable prøvingssykluser.  
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Figur 6.2 

Prøvingsmetoder for utslippsmåling 

 

Merknad til figur 6.2: Begrepet «Delstrømsprøvetaking av PM» omfatter delstrømsfortynning for uttak av bare 

råeksos med konstant eller varierende fortynningsforhold. 

7.2.2. Bestemmelse av arbeid 

Arbeidet skal bestemmes i løpet av prøvingssyklusen ved synkront å multiplisere turtall og bremsemoment for å 

beregne momentanverdiene for motorens bremseeffekt. Motorens bremseeffekt skal integreres gjennom 

prøvingssyklusen for å bestemme det samlede arbeidet. 

7.3. Verifisering og kalibrering 

7.3.1. Framgangsmåter før prøving 

7.3.1.1. Forkondisjonering 

For at forholdene skal være stabile, skal prøvetakingssystemet og motoren forkondisjoneres før en prøvings-

sekvens settes i gang som angitt i dette nummer. 

Hensikten med forkondisjonering av motoren er å oppnå representative utslipp og utslippskontroller i drifts-

syklusen og begrense skjevheter slik at det oppnås stabile forhold for den påfølgende utslippsprøvingen. 

Utslippene kan måles i løpet av forkondisjoneringssykluser, så lenge et forhåndsdefinert antall forkondisjonerings-

sykluser gjennomføres og målesystemet er igangsatt i samsvar med kravene i nr. 7.3.1.4. Omfanget av forkon-

disjoneringen skal angis av motorprodusenten før forkondisjoneringen settes i gang. Forkondisjoneringen skal 

utføres på følgende måte, idet det bemerkes at de særlige syklusene for forkondisjonering er de samme som for 

utslippsprøving.  
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7.3.1.1.1. Forkondisjonering for NRTC-syklusen med kaldstart 

Motoren skal forkondisjoneres ved å kjøre minst én NRTC-syklus med varmstart. Umiddelbart etter at hver 

forkondisjoneringssyklus er gjennomført, skal motoren stanses og en periode med temperaturstabilisering skal 

fullføres mens motoren er slått av. Umiddelbart etter at siste forkondisjoneringssyklus er gjennomført, skal 

motoren stanses, og den kjølingen av motoren som er beskrevet i nr. 7.3.1.2, skal begynne. 

7.3.1.1.2. Forkondisjonering for NRTC-syklusen med varmstart eller LSI-NRTC-syklusen 

I dette nummer beskrives forkondisjoneringen som skal utføres når hensikten er å ta prøver av utslipp fra en 

NRTC-syklus med varmstart uten å kjøre en NRTC-syklus med kaldstart, eller fra en LSI-NRTC-syklus. Motoren 

skal forkondisjoneres ved å kjøre minst én NRTC-syklus eller LSI-NRTC-syklus, alt etter hva som er relevant. 

Umiddelbart etter at hver forkondisjoneringssyklus er gjennomført, skal motoren stanses, og deretter skal neste 

syklus påbegynnes så snart det er praktisk mulig. Det anbefales at neste forkondisjoneringssyklus påbegynnes 

innen 60 sekunder etter at forrige forkondisjoneringssyklus er gjennomført. Dersom det er relevant etter den siste 

forkondisjoneringssyklusen, skal en passende periode med temperaturstabilisering (NRTC-syklus med varmstart) 

eller kjøling (LSI-NRTC-syklus) få anvendelse før motoren startes for utslippsprøvingen. Dersom ingen periode 

med temperaturstabilisering eller kjøling får anvendelse, anbefales det at utslippsprøvingen påbegynnes innen 

60 sekunder etter at den siste forkondisjoneringssyklusen er gjennomført. 

7.3.1.1.3. Forkondisjonering for NRSC-syklusen med enkeltfaser 

For andre motorkategorier enn NRS og NRSh skal motoren varmes opp og kjøres til motortemperaturene 

(kjølevann og smøreolje) er stabilisert på 50 % turtall og 50 % dreiemoment for alle andre NRSC-prøvings-

sykluser med enkeltfaser enn type D2, E2 eller G, eller nominelt motorturtall og 50 % dreiemoment for alle 

NRSC-sykluser med enkeltfaser av type D2, E2 eller G. Turtallet på 50 % skal beregnes i samsvar med nr. 5.2.5.1 

for en motor der MTS brukes til generering av prøvingsturtall, og skal beregnes i samsvar med nr. 7.7.1.3 i alle 

andre tilfeller. Dreiemomentet på 50 % defineres som 50 % av det største tilgjengelige dreiemomentet ved dette 

turtallet. Utslippsprøvingen skal påbegynnes uten at motoren stanses. 

For motorer i kategori NRS og NRSh skal motoren varmes opp i samsvar med produsentens anbefalinger og godt 

teknisk skjønn. Før utslippsprøvetakingen kan begynne skal motoren kjøres i fase 1 for den relevante prøvings-

syklusen inntil motortemperaturene er stabilisert. Utslippsprøvingen skal påbegynnes uten at motoren stanses. 

7.3.1.1.4. Forkondisjonering for RMC-syklusen 

Motorprodusenten skal velge én av følgende framgangsmåter for forkondisjonering, (a) eller b). Motoren skal 

forkondisjoneres i samsvar med den valgte framgangsmåten. 

a) Motoren skal forkondisjoneres ved å kjøre minst annen halvdel av RMC-syklusen, på grunnlag av antall 

prøvingssekvenser. Motoren skal ikke stanses mellom syklusene. Umiddelbart etter at hver forkondisjon-

eringssyklus er gjennomført, skal neste syklus (herunder utslippsprøvingen) påbegynnes så snart det er praktisk 

mulig. Når det er mulig, anbefales det at neste hele syklus påbegynnes innen 60 sekunder etter at forrige 

forkondisjoneringssyklus er gjennomført. 

b) Motoren skal varmes opp og kjøres til motortemperaturene (kjølevann og smøreolje) er stabilisert på 50 % 

turtall og 50 % dreiemoment for alle andre RMC-prøvingssykluser enn type D2, E2 eller G, eller nominelt 

motorturtall og 50 % dreiemoment for alle RMC-sykluser av type D2, E2 eller G. Turtallet på 50 % skal 

beregnes i samsvar med nr. 5.2.5.1 for en motor der MTS brukes til generering av prøvingsturtall, og skal 

beregnes i samsvar med nr. 7.7.1.3 i alle andre tilfeller. Dreiemomentet på 50 % defineres som 50 % av det 

største tilgjengelige dreiemomentet ved dette turtallet.  
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7.3.1.1.5. Kjøling av motoren (NRTC) 

Det kan benyttes en metode for naturlig eller tvungen kjøling. Ved tvungen kjøling skal godt teknisk skjønn benyttes 

for å sette opp systemer som sender kjøleluft over motoren, sender kjøleolje gjennom motorens smøresystem, fjerner 

varme fra kjølevæsken gjennom motorens kjølesystem og avleder varme fra et system for etterbehandling av eksos. 

Ved tvungen kjøling eller etterbehandlingskjøling skal kjøleluften ikke tilføres før systemet for etterbehandling av 

eksos er kjølt ned til under den temperaturen der katalysatoren aktiveres. Kjølemetoder som fører til ikke-

representative utslipp, er ikke tillatt. 

7.3.1.2. Verifisering av hydrokarbonforurensning 

Dersom det foreligger mistanke om en vesentlig hydrokarbonforurensning av systemet for eksosmåling, kan 

hydrokarbonforurensningen kontrolleres med nullgass, og systemet kan deretter korrigeres. Dersom mengden 

hydrokarbonforurensning av målesystemet og bakgrunnssystemet må kontrolleres, skal kontrollen foretas innen 

åtte timer før hver prøvingssyklus påbegynnes. Verdiene skal registreres med tanke på senere korreksjon. Før 

denne kontrollen skal det foretas tetthetskontroll, og FID-analysatoren skal kalibreres. 

7.3.1.3. Klargjøring av måleutstyr for prøvetaking 

Følgende framgangsmåte skal følges før utslippsprøvetakingen begynner: 

a) Tetthetskontroll skal foretas innen åtte timer før utslippsprøvetaking i samsvar med nr. 8.1.8.7. 

b) Ved partiprøvetaking skal rene lagringsmedier tilkoples, f.eks. tomme sekker eller filtre som er korrigert for 

taravekt. 

c) Alle måleinstrumenter skal settes i gang i samsvar med produsentens anvisninger og godt teknisk skjønn. 

d) Fortynningssystemer, prøvetakingspumper, kjølevifter og datainnsamlingssystem skal startes opp. 

e) Strømningshastigheten for prøvetakingen skal justeres til ønsket nivå ved hjelp av omløpsstrøm, dersom dette 

ønskes. 

f) Varmevekslere i prøvetakingssystemet skal på forhånd varmes opp eller kjøles ned til driftstemperaturområdet 

for prøving. 

g) Oppvarmede eller avkjølte komponenter, som prøvetakingsledninger, filtre, kjølere og pumper, skal ha 

mulighet til å stabilisere seg ved driftstemperaturene. 

h) Strømmen fra systemet for fortynning av eksos skal koples på minst ti minutter før en prøvingssekvens. 

i) Gassanalysatorer skal kalibreres og kontinuerlige analysatorer skal nullstilles etter framgangsmåten i neste 

nr. 7.3.1.4. 

j) Alle elektroniske innretninger skal nullstilles eller nullstilles på nytt før et prøvingsintervall begynner. 

7.3.1.4. Kalibrering av gassanalysatorer 

Passende måleområder for gassanalysatorene skal velges. Det er tillatt å bruke utslippsanalysatorer med 

automatisk eller manuell områdeskifting. Under prøving med variable prøvingssykluser (NRTC eller LSI-NRTC) 

eller prøving med ramper (RMC) og ved prøvetaking av gassutslipp ved slutten av hver fase i NRSC-prøving med 

enkeltfaser, kan utslippsanalysatorenes område ikke skiftes. Forsterkningsinnstillingene i en analysators analoge 

operasjonsforsterker(e) kan heller ikke endres i løpet av en prøvingssyklus. 

Alle kontinuerlige analysatorer skal nullstilles og justeres ved hjelp av internasjonalt sporbare gasser som 

oppfyller spesifikasjonene i nr. 9.5.1. FID-analysatorene skal justeres på grunnlag av et karbontall på 1 (C1).  
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7.3.1.5. Forkondisjonering av partikkelfilter og veiing av tara 

Framgangsmåtene for forkondisjonering av partikkelfilter og veiing av tara skal følges i samsvar med nr. 8.2.3. 

7.3.2. Framgangsmåter etter prøving 

Følgende framgangsmåte skal følges etter at utslippsprøvetakingen er fullført: 

7.3.2.1. Verifisering av proporsjonal prøvetaking 

For alle proporsjonale partiprøver, f.eks. sekkeprøver eller PM-prøver, skal det verifiseres at proporsjonal 

prøvetaking har funnet sted i samsvar med nr. 8.2.1. For metoden med enkeltfilter og den stasjonære prøvings-

syklusen med enkeltfaser skal effektiv PM-vektingsfaktor beregnes. Alle prøver som ikke oppfyller kravene i 

nr. 8.2.1, skal forkastes. 

7.3.2.2. Kondisjonering og veiing av partikler etter prøving 

Brukte PM-prøvetakingsfiltre skal plasseres i lukkede eller forseglede beholdere, eller filterholderne skal lukkes 

for å beskytte prøvetakingsfiltrene mot forurensning fra omgivelsene. Når de er beskyttet, skal de fulle filtrene 

settes tilbake i kondisjoneringskammeret eller -rommet for PM-filtrene. Deretter skal PM-prøvetakingsfiltrene 

kondisjoneres og veies i samsvar med nr. 8.2.4 (framgangsmåte for etterkondisjonering og samlet veiing av PM-

filter). 

7.3.2.3. Analyse av partiprøvetaking av gasser 

Så snart det er praktisk mulig, skal følgende utføres: 

a) Alle gassanalysatorer for partiprøvetaking skal nullstilles og justeres senest 30 minutter etter at prøvings-

syklusen er fullført eller i løpet av stabiliseringsperioden dersom det er praktisk mulig, for å kontrollere om 

gassanalysatorene fortsatt er stabile. 

b) Alle konvensjonelle gasspartiprøver skal analyseres senest 30 minutter etter at NRTC-syklusen med varmstart 

er fullført eller i løpet av stabiliseringsperioden. 

c) Bakgrunnsprøvene skal analyseres senest 60 minutter etter at NRTC-syklusen med varmstart er fullført. 

7.3.2.4. Kontroll av forskyvning 

Etter at mengden av eksos er bestemt skal forskyvningen kontrolleres på følgende måte: 

a) For gassanalysatorer til partianalyse eller kontinuerlig analyse skal analysatorens gjennomsnittsverdi registreres 

etter at analysatoren er stabilisert med en nullgass. Stabilisering kan omfatte tid til å rense analysatoren for 

eventuell prøvegass samt eventuell ekstra tid til å ta hensyn til analysatorens respons. 

b) Analysatorens gjennomsnittsverdi skal registreres etter at analysatoren er stabilisert med en justeringsgass. 

Stabilisering kan omfatte tid til å rense analysatoren for eventuell prøvegass samt eventuell ekstra tid til å ta 

hensyn til analysatorens respons. 

c) Disse opplysningene skal brukes til å validere og korrigere for forskyvning som beskrevet i nr. 8.2.2. 

7.4. Prøvingssykluser 

EU-typegodkjenningsprøvingen skal utføres ved hjelp av den relevante NRSC-syklusen og eventuelt NRTC- eller 

LSI-NRTC-syklusen, som angitt i artikkel 23 og vedlegg IV til forordning (EU) 2016/1628. De tekniske 

spesifikasjonene og egenskapene for NRSC-, NRTC- og LSI-NRTC-syklusen er beskrevet i vedlegg XVII, og 

metoden for å bestemme belastnings- og turtallsinnstillingene for disse prøvingssyklusene er angitt i nr. 5.2.  
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7.4.1. Stasjonære prøvingssykluser 

Stasjonære prøvingssykluser for ikke-veigående mobile maskiner (NRSC) er angitt i tillegg 1 og 2 til 

vedlegg XVII som en liste over NRSC-sykluser med enkeltfaser (driftspunkter), der hvert driftspunkt har én 

turtallsverdi og én dreiemomentverdi. En NRSC-syklus skal måles med en oppvarmet motor i drift i samsvar med 

produsentens spesifikasjoner. Etter produsentens valg kan en NRSC-syklus kjøres som en NRSC-syklus med 

enkeltfaser eller en RMC-syklus, som forklart i nr. 7.4.1.1 og 7.4.1.2. Det skal ikke være påkrevd å gjennomføre 

en utslippsprøving i samsvar med både nr. 7.4.1.1 og 7.4.1.2. 

7.4.1.1. NRSC-syklus med enkeltfaser 

NRSC-syklusen med enkeltfaser er varmkjøringssykluser der målingen av utslippene skal begynne etter at 

motoren er startet, varmet opp og kjørt som angitt i nr. 7.8.1.2. Hver syklus består av en rekke turtalls- og 

belastningsfaser (med de respektive vektingsfaktorene for hver fase) som dekker det typiske driftsområdet for den 

angitte motorkategorien. 

7.4.1.2. NRSC-syklus med ramper 

RMC-syklusen er varmkjøringssykluser der målingen av utslippene skal begynne etter at motoren er startet, varmet 

opp og kjørt som angitt i nr. 7.8.2.1. Motoren skal kontrolleres kontinuerlig av prøvingsbenkens kontrollenhet i RMC-

syklusen. Utslippene av forurensende gasser og partikler skal måles og tas prøve av kontinuerlig i RMC-syklusen på 

samme måte som i en variabel prøvingssyklus (NRTC eller LSI-NRTC). 

En RMC-syklus er ment som en metode for å gjennomføre en stasjonær prøving på en måte som ligner en variabel 

syklus. Hver RMC-syklus består av en rekke stasjonære faser med lineær overgang mellom dem. Den relative 

samlede tiden i hver fase og den foregående overgangen tilsvarer vektingsfaktoren for NRSC-syklusen med 

enkeltfaser. Endringen i motorturtall og -belastning fra én fase til den neste skal kontrolleres lineært i 20 ± 1 s. Fasens 

endringstid inngår i den nye fasen (herunder den første fasen). I noen tilfeller kjøres fasene ikke i samme rekkefølge 

som NRSC-syklusen med enkeltfaser, eller de deles for å hindre ekstreme temperaturendringer. 

7.4.2. Variable prøvingssykluser (NRTC og LSI-NRTC) 

Den variable prøvingssyklusen for motorer i kategori NRE (NRTC) i ikke-veigående mobile maskiner og den 

variable prøvingssyklusen for store motorer med elektrisk tenning i kategori NRS (LSI-NRTC) i ikke-veigående 

mobile maskiner er begge angitt i tillegg 3 til vedlegg XVII, som en sekvens av normaliserte turtalls- og 

dreiemomentverdier som varierer fra sekund til sekund. For at prøvingen skal kunne utføres på en prøvingsstand for 

motoren, skal de normaliserte verdiene omregnes til de tilsvarende referanseverdiene for den motoren som skal 

prøves, basert på bestemte turtalls- og dreiemomentverdier som ble fastlagt i motorens effektdiagram. Omregningen 

kalles denormalisering, og den resulterende prøvingssyklusen er NRTC- eller LSI-NRTC-referanseprøvingssyklusen 

for motoren som skal prøves (se nr. 7.7.2). 

7.4.2.1. Prøvingssekvens for NRTC-syklusen 

I figur 6.3 er det vist en grafisk framstilling av det normaliserte NRTC-dynamometerskjemaet.  
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Figur 6.3 

Normalisert NRTC-dynamometerskjema 

 

NRTC-syklusen skal gjennomføres to ganger etter avsluttet forkondisjonering (se nr. 7.3.1.1.1) etter følgende 

framgangsmåte: 

a) Kaldstart etter at motoren og systemet for etterbehandling av eksos er kjølt ned til romtemperatur ved naturlig 

kjøling av motoren, eller kaldstart etter tvungen kjøling og etter at motor-, kjølevanns- og oljetemperaturen, 

systemene for etterbehandling av eksos og alle motorens betjeningsinnretninger er stabilisert mellom 293 K og 

303 K (20 °C og 30 °C). Målingen av utslippene ved kaldstart skal settes i gang når den kalde motoren startes. 

b) Perioden med temperaturstabilisering skal begynne umiddelbart etter at kaldstartfasen er avsluttet. Motoren 

skal stanses og kondisjoneres for varmstart ved å stabiliseres i 20 minutter ± 1 minutt. 

c) Varmstarten skal startes omgående etter stabiliseringsperioden med igangsetting av motoren. Gassanaly-

satorene skal slås på minst ti sekunder før utløpet av stabiliseringsperioden for å unngå signaltopper når 

tenningen slås på. Målingen av utslipp skal starte samtidig med NRTC-syklusen med varmstart, herunder 

igangsetting av motoren. 

Bremsespesifikke utslipp uttrykt i g/kWh skal bestemmes ved hjelp av framgangsmåtene definert i dette avsnitt for 

både NRTC-syklus med varmstart og NRTC-syklus med kaldstart. Utslipp som veies sammen, skal beregnes ved å 

vekte resultatene fra kaldstart med 10 %, og resultatene fra varmstart med 90 %, som beskrevet i vedlegg VII.  
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7.4.2.2. Prøvingssekvens for LSI-NRTC-syklusen 

LSI-NRTC-syklusen skal gjennomføres én gang som varmstartprøving etter forbehandling (se nr. 7.3.1.1.2) i 

samsvar med følgende framgangsmåte: 

a) Motoren skal startes og kjøres de første 180 sekundene av driftssyklusen og deretter kjøres på tomgang uten 

belastning i 30 sekunder. Utslippene skal ikke måles i denne oppvarmingssekvensen. 

b) Ved utgangen av 30-sekundersperioden på tomgang skal utslippsmålingen settes i gang og motoren kjøres i 

hele driftssyklusen fra begynnelsen (tid 0 s). 

Bremsespesifikke utslipp uttrykt i g/kWh skal bestemmes ved hjelp av framgangsmåtene i vedlegg VII. 

Dersom motoren allerede var i drift før prøvingen, skal motoren på grunnlag av godt teknisk skjønn kjøles 

tilstrekkelig til at de målte utslippene nøyaktig tilsvarer utslipp fra en motor som startes ved romtemperatur. 

Dersom for eksempel en motor som startes ved romtemperatur, varmes opp tilstrekkelig på tre minutter til å starte 

lukket drift og oppnå full katalysatoraktivitet, så er den minste motorkjølingen nødvendig før neste prøving 

begynner. 

Med forhåndstillatelse fra den tekniske instansen kan framgangsmåten for motoroppvarming omfatte inntil  

15 minutters kjøring i løpet av driftssyklusen. 

7.5. Generell prøvingssekvens 

Ved måling av utslipp fra motoren skal følgende framgangsmåte følges: 

a) Prøvingsturtall og prøvingsbelastning skal defineres for den motoren som skal prøves, ved å måle det største 

dreiemomentet (for motorer med konstant hastighet) eller den største dreiemomentkurven (for motorer med 

variabel hastighet) som en funksjon av motorturtallet. 

b) Normaliserte prøvingssykluser skal denormaliseres med dreiemomentet (for motorer med konstant hastighet) 

eller turtallene og dreiemomentene (for motorer med variabel hastighet) som er fastsatt i nr. 7.5 bokstav a). 

c) Motor, utstyr og måleinstrumenter skal på forhånd klargjøres for påfølgende utslippsprøving eller prøvings-

serier (kaldstart- og varmstartsyklus). 

d) Framgangsmåtene før prøvingen skal følges for å kontrollere at visse typer utstyr og analysatorer fungerer 

riktig. Alle analysatorer skal kalibreres. Alle data som samles inn før prøvingen, skal registreres. 

e) Motoren skal startes (NRTC) eller holdes i gang (stasjonære sykluser og LSI-NRTC) i begynnelsen av 

prøvingssyklusen, og prøvetakingssystemene skal startes samtidig. 

f) Utslipp og andre påkrevde parametrer skal måles eller registreres under prøvetakingen (i hele prøvings-

syklusen for NRTC-, LSI-NRTC- og RMC-sykluser). 

g) Framgangsmåtene etter prøvingen skal følges for å kontrollere at visse typer utstyr og analysatorer fungerer 

riktig. 

h) Partikkelfiltre skal forkondisjoneres, veies (egenvekt), fylles, kondisjoneres på nytt, veies (fylt vekt) på nytt, 

og deretter skal prøvene vurderes i samsvar med framgangsmåtene før (nr. 7.3.1.5) og etter prøvingen  

(nr. 7.3.2.2). 

i) Resultatene av utslippsprøvingen skal vurderes. 

Figur 6.4 gir en oversikt over framgangsmåtene som er nødvendige for å gjennomføre prøvingssykluser for ikke-

veigående mobile maskiner med måling av eksosutslipp fra motoren.  
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Figur 6.4 

Prøvingssekvens 
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7.5.1. Start og omstart av motoren 

7.5.1.1. Motorstart 

Motoren skal startes 

a) som anbefalt i brukerveiledningen ved hjelp av en startmotor fra produksjonen eller et trykkluftstartsystem og 

enten et tilstrekkelig ladet batteri, en passende strømforsyning eller en passende trykkluftkilde, eller 

b) ved hjelp av et dynamometer som drar i gang motoren til den starter. Typisk dras motoren i gang innenfor 

± 25 % av det normale igangsettingsturtallet eller ved lineært å øke dynamometerets turtall fra 0–100 min–1 

under lavt tomgangsturtall, men bare til motoren starter. 

Igangsettingen skal stanses innen 1 s etter at motoren har startet. Dersom motoren ikke har startet etter 15 s med 

igangsetting, stanses startforsøket og årsaken til at motoren ikke starter bestemmes, med mindre brukerveiled-

ningen eller servicehåndboken beskriver lengre igangsettingstid som normalt. 

7.5.1.2. Motorstopp 

a) Dersom motoren stopper på noe tidspunkt i NRTC-syklusen med kaldstart, skal prøvingsresultatene forkastes. 

b) Dersom motoren stopper på noe tidspunkt i NRTC-syklusen med varmstart, skal prøvingsresultatene forkastes. 

Motoren skal stabiliseres i samsvar med nr. 7.4.2.1 bokstav b), og varmstartprøvingen skal gjentas. I dette 

tilfellet er det ikke nødvendig å gjenta kaldstartprøvingen. 

c) Dersom motoren stopper på noe tidspunkt i LSI-NRTC-syklusen, skal prøvingsresultatene forkastes. 

d) Dersom motoren stopper på noe tidspunkt i NRTC-syklusen (med enkeltfaser eller ramper), skal prøvings-

resultatene forkastes, og prøvingen skal gjentas fra begynnelsen med framgangsmåten for motoroppvarming. 

Ved partikkelmåling etter metoden med flere filtre (ett prøvetakingsfilter for hver driftstilstand), skal 

prøvingen fortsette med stabilisering av motoren i den foregående tilstanden for kondisjonering av motor-

temperaturen, og deretter settes målingen i gang i den tilstanden der motoren stoppet. 

7.5.1.3 Motordrift 

«Operatøren» kan være en person (dvs. manuell betjening) eller en regulator (dvs. automatisk betjening) som 

mekanisk eller elektronisk sender et signal med krav om motorytelse. Kommandoen kan komme fra en gasspedal 

eller et gassignal, en reguleringsspak eller et signal for gasspjeldet, en drivstoffspak eller et drivstoffsignal, en 

hastighetsspak eller et hastighetssignal eller en regulatorinnstilling eller et regulatorsignal. 

7.6. Utarbeiding av motorens effektdiagram 

Før motorens effektdiagram utarbeides skal motoren varmes opp, og mot slutten av oppvarmingen skal den kjøres 

i minst ti minutter ved største effekt eller i samsvar med produsentens anbefalinger og godt teknisk skjønn for å 

stabilisere motorens kjølevanns- og smøreoljetemperatur. Når motoren er stabil, skal motorens effektdiagram 

utarbeides. 

Dersom produsenten har til hensikt å bruke dreiemomentsignalet som sendes av den elektroniske styreenheten i 

motorer som er utstyrt med dette, under overvåkingsprøving i bruk i samsvar med delegert forordning (EU) 

2017/655, skal verifiseringen som er beskrevet i tillegg 3, også utføres ved utarbeidingen av motorens effekt-

diagram. 

Unntatt for motorer med konstant hastighet skal effektdiagrammet utarbeides med helt åpen drivstoffspak eller 

regulator ved bruk av separate turtall i stigende rekkefølge. Det høyeste og laveste turtallet for diagrammet er 

definert slik: 

Laveste turtall for diagrammet = varmt tomgangsturtall 

Høyeste turtall for diagrammet = det laveste av følgende størrelser: nhi × 1,02 eller turtallet der det største 

dreiemomentet går mot null 

der 

nhi er høyt turtall som definert i artikkel 2 nr. 12.  
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Dersom det høyeste turtallet ikke er sikkert eller representativt (f.eks. for motorer uten regulator), skal motorens 

effektdiagram utarbeides på grunnlag av godt teknisk skjønn opp til høyeste sikre turtall eller høyeste 

representative turtall. 

7.6.1. Utarbeiding av motorens effektdiagram for NRSC-syklusen med variabelt turtall 

Ved utarbeiding av motorens effektdiagram for en NRSC-syklus med variabelt turtall (bare for motorer som ikke 

skal gjennomgå NRTC- eller LSI-NRTC-syklusen) skal et tilstrekkelig antall jevnt fordelte innstillingspunkter 

velges på grunnlag av godt teknisk skjønn. Ved hvert innstillingspunkt skal turtallet stabiliseres og dreiemomentet 

ha mulighet til å stabilisere seg i minst 15 sekunder. Gjennomsnittlig turtall og dreiemoment skal registreres ved 

hvert innstillingspunkt. Det anbefales at det gjennomsnittlige turtallet og dreiemomentet beregnes ved hjelp av 

registrerte data fra de siste 4–6 sekundene. Om nødvendig skal lineær interpolasjon brukes til å bestemme turtall 

og dreiemomenter for NRSC-syklusen. Når motorene også skal gjennomføre en NRTC- eller LSI-NRTC-syklus, 

skal motorens effektdiagram for NRTC-syklusen brukes til å bestemme turtall og dreiemomenter for den 

stasjonære prøvingen. 

Etter produsentens valg kan motorens effektdiagram alternativt utarbeides etter framgangsmåten i nr. 7.6.2. 

7.6.2. Utarbeiding av motorens effektdiagram for NRTC- og LSI-NRTC-syklusen 

Motorens effektdiagram skal utarbeides på følgende måte: 

a) Motoren skal være ubelastet og gå med tomgangsturtall. 

i) For motorer med regulator for lavt turtall skal det laveste operatørkravet velges, dynamometeret eller en 

annen belastningsinnretning skal brukes til å stille dreiemomentet på null ved motorens primære utgående 

aksel og motoren skal kunne regulere turtallet. Dette varme tomgangsturtallet skal måles. 

ii) For motorer uten regulator for lavt turtall skal dynamometeret stilles slik at dreiemomentet blir null ved 

motorens primære utgående aksel, operatørkravet skal stilles til å regulere turtallet til det lavest mulige 

motorturtallet angitt av produsenten ved minste belastning (også kalt varmt tomgangsturtall angitt av 

produsenten). 

iii) Tomgangsdreiemomentet angitt av produsenten kan brukes for alle motorer med variabel hastighet (med 

eller uten regulator for lavt turtall) dersom et tomgangsdreiemoment på over null er representativt for 

normal bruk. 

b) Høyeste operatørkrav skal velges, og motorturtallet skal styres til mellom varm tomgang og 95 % av varmt 

tomgangsturtall. For motorer med referansedriftssykluser der det laveste turtallet er høyere enn det varme 

tomgangsturtallet, kan utarbeidingen av effektdiagrammet begynne mellom laveste referanseturtall og 95 % av 

laveste referanseturtall. 

c) Motorturtallet skal økes med en hastighet på gjennomsnittlig 8 ± 1 min–1/s, eller effektdiagrammet for motoren 

skal utarbeides ved hjelp av en konstant turtallsøkning, slik at det tar 4–6 minutter å gå fra det laveste til det 

høyeste diagramturtallet. Turtallsområdet for motorens effektdiagram skal begynne mellom varm tomgang og 

95 % av varm tomgang og slutte ved det høyeste turtallet over største effekt der mindre enn 70 % av største 

effekt oppnås. Dersom dette høyeste turtallet ikke er sikkert eller representativt (f.eks. for motorer uten 

regulator), skal motorens effektdiagram utarbeides på grunnlag av godt teknisk skjønn opp til høyeste sikre 

turtall eller høyeste representative turtall. Motorens turtalls- og dreiemomentpunkter skal registreres med en 

målefrekvens på minst 1 Hz. 

d) Dersom en produsent mener at ovennevnte teknikker for utarbeiding av effektdiagram ikke er tilstrekkelig sikre 

eller ikke er representative for en gitt motor, kan alternative teknikker brukes. Disse alternative teknikkene skal 

oppfylle målet med de angitte framgangsmåtene for utarbeiding av effektdiagram: å bestemme det største 

dreiemomentet som er tilgjengelig ved alle motorturtall som oppnås under prøvingssyklusene. Dersom det 

avvikes fra teknikkene for utarbeiding av effektdiagram som er angitt i dette avsnitt, med begrunnelse i sikkerhet 

eller representativitet, skal slike avvikende teknikker godkjennes av godkjenningsmyndigheten sammen med 

begrunnelsen for at de brukes. Under ingen omstendigheter skal imidlertid dreiemomentkurven kjøres ved 

fallende motorturtall når det gjelder regulerte eller turboladede motorer.  
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e) Det er ikke nødvendig å utarbeide effektdiagram av motoren før hver eneste prøvingssyklus. Det skal 

utarbeides nytt effektdiagram av en motor dersom 

i) det har gått urimelig lang tid siden siste diagram ble utarbeidet, vurdert ut fra godt teknisk skjønn, eller 

ii) det er foretatt fysiske endringer eller rekalibrering av motoren som muligens kan påvirke motorens ytelse, 

eller 

iii) det atmosfæriske trykket nær motorens luftinntak ikke ligger innenfor ± 5 kPa av verdien som ble 

registrert ved utarbeiding av siste effektdiagram. 

7.6.3. Utarbeiding av motorens effektdiagram for NRSC-syklusen med konstant turtall 

Motoren kan kjøres med en produksjonsregulator for konstant turtall, eller en regulator for konstant turtall kan 

simuleres ved at motorturtallet styres ved hjelp av et operatørstyrt system. En isokron regulator eller regulator med 

turtallsovervåking skal benyttes, avhengig av hva som er relevant. 

7.6.3.1. Kontroll av nominell effekt for motorer som skal prøves ved hjelp av syklus D2 eller E2 

Følgende kontroll skal foretas: 

a) Med en regulator eller en simulert regulator som styrer turtallet ved hjelp av operatørkrav, skal motoren kjøres 

med nominelt turtall og nominell effekt så lenge det er nødvendig for å oppnå stabil drift. 

b) Dreiemomentet skal økes til motoren ikke lenger kan opprettholde det regulerte turtallet. Effekten på dette 

punktet skal registreres. Før denne kontrollen foretas skal produsenten og den tekniske instansen som foretar 

kontrollen, bli enige om en sikker metode for å bestemme når dette punktet er nådd, avhengig av regulatorens 

egenskaper. Effekten som ble registrert i henhold til bokstav b), skal ikke overstige den nominelle effekten 

som er definert i artikkel 3 nr. 25 i forordning (EU) 2016/1628, med mer enn 12,5 %. Dersom denne verdien 

overskrides, skal produsenten endre den angitte nominelle effekten. 

Dersom den motoren som prøves, ikke kan gjennomgå denne kontrollen på grunn av risiko for skade på motoren 

eller dynamometeret, skal produsenten framlegge for godkjenningsmyndigheten solid dokumentasjon på at den 

største effekten ikke overskrider den nominelle effekten med mer enn 12,5 %. 

7.6.3.2. Framgangsmåte for utarbeiding av motorens effektdiagram for NRSC-syklusen med konstant turtall 

a) Med en regulator eller en simulert regulator som styrer turtallet ved hjelp av operatørkrav, skal motoren kjøres 

ved regulert turtall uten belastning (ved høyt turtall, ikke lavt tomgangsturtall) i minst 15 sekunder, med 

mindre den bestemte motoren ikke er i stand til å utføre denne oppgaven. 

b) Dynamometeret skal brukes til å øke dreiemomentet med konstant hastighet. Effektdiagrammet skal utarbeides 

slik at det tar minst to minutter å gå fra regulert turtall uten belastning til dreiemomentet som tilsvarer den 

nominelle effekten for motorer som skal prøves ved hjelp av syklus D2 eller E2, eller største dreiemoment for 

andre prøvingssykluser med konstant turtall. Ved utarbeiding av motorens effektdiagram skal faktisk turtall og 

dreiemoment registreres med en frekvens på minst 1 Hz. 

c) Når en motor med konstant hastighet har en regulator som kan stilles til alternative turtall, skal motoren prøves 

ved hvert relevante konstante turtall. 

For motorer med konstant hastighet skal godt teknisk skjønn brukes etter avtale med godkjenningsmyndigheten til 

å anvende andre metoder for å registrere dreiemoment og effekt ved definert(e) driftsturtall. 

For motorer som prøves ved hjelp av andre sykluser enn D2 eller E2, og når både målte og angitte verdier er 

tilgjengelige for største dreiemoment, kan den angitte verdien brukes i stedet for den målte verdien dersom den er 

mellom 95 % og 100 % av den målte verdien.  
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7.7. Generering av prøvingssyklusen 

7.7.1. Generering av NRSC-syklusen 

Dette nummer skal brukes til å generere motorturtall og belastninger som motoren skal kjøres ved under 

stasjonære prøvinger med NRSC-prøvingssyklusen med enkeltfaser eller RMC-prøvingssyklusen. 

7.7.1.1. Generering av NRSC-prøvingsturtall for motorer som prøves ved hjelp av både en NRTC-syklus og en NRTC- 

eller LSI-NRTC-syklus 

For motorer som prøves ved hjelp av enten en NRTC- eller LSI-NRTC-syklus i tillegg til en NRSC-syklus, skal 

det høyeste prøvingsturtallet (MTS) angitt i nr. 5.2.5.1 brukes som 100 % turtall for både variable og stasjonære 

prøvinger. 

MTS skal brukes i stedet for det nominelle turtallet når mellomturtallet bestemmes i samsvar med nr. 5.2.5.4. 

Tomgangsturtallet skal bestemmes i samsvar med nr. 5.2.5.5. 

7.7.1.2. Generering av NRSC-prøvingsturtall for motorer som prøves bare ved hjelp av en NRSC-syklus 

For motorer som ikke prøves ved hjelp av en variabel prøvingssyklus (NRTC- eller LSI-NRTC-syklus), skal det 

nominelle turtallet angitt i nr. 5.2.5.3 brukes som 100 % turtall. 

Det nominelle turtallet skal brukes til å bestemme mellomturtallet i samsvar med nr. 5.2.5.4. Dersom NRSC-

syklusen angir ytterligere turtall i prosent, skal de beregnes som en prosentdel av det nominelle turtallet. 

Tomgangsturtallet skal bestemmes i samsvar med nr. 5.2.5.5. 

Med forhåndsgodkjenning fra den tekniske instansen kan MTS brukes i stedet for det nominelle turtallet til å 

generere prøvingsturtall i samsvar med dette nummer. 

7.7.1.3. Generering av NRSC-belastning for hver prøvingssekvens 

Belastningsgraden for hver prøvingssekvens i den valgte prøvingssyklusen skal hentes fra den relevante NRSC-

tabellen i tillegg 1 eller 2 til vedlegg XVII. Avhengig av prøvingssyklusen uttrykkes belastningsgraden i disse 

tabellene enten som effekt eller dreiemoment i samsvar med nr. 5.2.6 og i fotnotene for hver tabell. 

Verdien 100 % ved et gitt prøvingsturtall skal være den målte eller angitte verdien hentet fra effektdiagrammet 

som utarbeides i samsvar med henholdsvis nr. 7.6.1, nr. 7.6.2 eller nr. 7.6.3, uttrykt som effekt (kW). 

Motorinnstillingen for hver prøvingssekvens skal beregnes ved hjelp av ligning (6-14): 

𝑆 = ((𝑃𝑚𝑎𝑥 + 𝑃𝐴𝑈𝑋) ∙
𝐿

100
) − 𝑃𝐴𝑈𝑋 (6-14) 

der 

S er dynamometerinnstillingen i kW, 

Pmax er største målte eller angitte effekt ved prøvingsturtallet under prøvingsforholdene (angitt av produsenten) 

i kW, 

PAUX er angitt samlet effekt absorbert av hjelpeutstyret som definert i ligning (6-8) (se nr. 6.3.5) ved det angitte 

prøvingsturtallet i kW, 

L er dreiemoment i prosent. 
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Et minste varmt dreiemoment som er representativt for normal bruk, kan angis og brukes til alle belastnings-

punkter som ellers ville ligge under denne verdien dersom motortypen normalt ikke vil fungere under dette minste 

dreiemomentet, for eksempel fordi den vil være koplet til en ikke-veigående mobil maskin som ikke fungerer 

under et visst minste dreiemoment. 

Når det gjelder syklus E2 og D2 skal produsenten angi den nominelle effekten, og denne skal brukes som 100 % 

effekt ved generering av prøvingssyklusen. 

7.7.2. Generering av turtall og belastning for NRTC- og LSI-NRTC-sykluser for hvert prøvingspunkt (denormalisering) 

Dette nummer skal brukes til å generere tilsvarende motorturtall og belastninger som motoren skal kjøres ved 

under NRTC- eller LSI-NRTC-prøvinger. I tillegg 3 til vedlegg XVII defineres gjeldende prøvingssykluser i et 

normalisert format. En normalisert prøvingssyklus består av en sekvens av verdipar for turtall og dreiemoment 

uttrykt i prosent. 

Normaliserte verdier for turtall og dreiemoment skal omregnes ved hjelp av følgende standarder: 

a) Det normaliserte turtallet skal omregnes til en sekvens med referanseturtall, nref, i samsvar med nr. 7.7.2.2. 

b) Det normaliserte dreiemomentet uttrykkes i prosent av dreiemomentet i effektdiagrammet som utarbeides i 

samsvar med nr. 7.6.2 ved tilsvarende referanseturtall. Disse normaliserte verdiene skal omregnes til en 

sekvens av referansedreiemomenter, Tref, i samsvar med nr. 7.7.2.3. 

c) Verdiene for referanseturtall og referansedreiemoment uttrykt i sammenhengende enheter multipliseres for å 

beregne referanseeffektverdiene. 

7.7.2.1. Reservert 

7.7.2.2. Denormalisering av motorturtallet 

Motorturtallet skal denormaliseres ved hjelp av ligning (6-15): 

𝑛𝑟𝑒𝑓 =
%𝑠𝑝𝑒𝑒𝑑 × (𝑀𝑇𝑆 − 𝑛𝑖𝑑𝑙𝑒)

100
+ 𝑛𝑖𝑑𝑙𝑒 (6-15) 

der 

nref er referanseturtallet, 

MTS er høyeste prøvingsturtall, 

nidle er tomgangsturtallet, 

%speed er verdien av normalisert turtall for NRTC eller LSI-NRTC hentet fra tillegg 3 til vedlegg XVII. 

7.7.2.3 Denormalisering av motorens dreiemoment 

Dreiemomentverdiene i motorens dynamometerskjema i tillegg 3 til vedlegg XVII normaliseres til det største 

dreiemomentet ved det aktuelle turtallet. Referansesyklusens dreiemomentverdier skal denormaliseres ved hjelp av 

det effektdiagrammet som er utarbeidet i samsvar med nr. 7.6.2, ved hjelp av ligning (6-16): 

𝑇ref =
%𝑡𝑜𝑟𝑞𝑢𝑒 ∙ 𝑚𝑎𝑥. 𝑡𝑜𝑟𝑞𝑢𝑒

100
 (6-16) 

for det aktuelle referanseturtallet bestemt i samsvar med nr. 7.7.2.2,  
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der 

Tref er referansedreiemomentet for det aktuelle referanseturtallet, 

max.torque er det største dreiemomentet for det aktuelle prøvingsturtallet som er hentet fra motorens effekt-

diagram som er utarbeidet i samsvar med nr. 7.6.2, og om nødvendig justert i samsvar med 

nr. 7.7.2.3.1, 

%torque er verdien av normalisert dreiemoment for NRTC eller LSI-NRTC i tillegg 3 til vedlegg XVII. 

a) Angitt minste dreiemoment 

Et minste dreiemoment som er representativt for normal bruk, kan angis. Dersom motoren for eksempel normalt er 

koplet til en ikke-veigående mobil maskin som ikke fungerer under et visst minste dreiemoment, kan dette 

dreiemomentet angis og brukes til alle belastningspunkter som ellers ville ligge under denne verdien. 

b) Tilpasning av motorens dreiemoment på grunn av hjelpeutstyr som monteres for utslippsprøvingen 

Dersom hjelpeutstyret er montert i samsvar med tillegg 2, skal det ikke foretas noen justeringer av det største 

dreiemomentet for det aktuelle prøvingsturtallet som er hentet fra motorens effektdiagram som er utarbeidet i 

samsvar med nr. 7.6.2. 

Dersom nødvendig hjelpeutstyr som i samsvar med nr. 6.3.2 eller 6.3.3 skulle vært montert før prøvingen, ikke er 

montert, eller dersom hjelpeutstyr som skulle vært demontert før prøvingen, er montert, skal verdien av Tmax 

justeres ved hjelp av ligning (6-17). 

Tmax = Tmap – TAUX (6-17) 

der 

TAUX = Tr – Tf (6-18) 

der 

Tmap er det ikke-justerte største dreiemomentet for det aktuelle prøvingsturtallet som er hentet fra motorens 

effektdiagram som er utarbeidet i samsvar med nr. 7.6.2, 

Tf er det dreiemomentet som kreves for å drive hjelpeutstyr som skulle vært montert, men ikke ble montert før 

prøvingen, 

Tr er det dreiemomentet som kreves for å drive hjelpeutstyr som skulle vært demontert før prøvingen, men var 

montert ved prøvingen. 

7.7.2.4. Eksempel på framgangsmåte ved denormalisering 

Som eksempel skal følgende prøvingspunkt denormaliseres: 

% speed = 43 % 

% torque = 82 % 

Følgende verdier er gitt: 

MTS = 2 200 min–1 

nidle = 600 min–1 

dette gir 

𝑛ref =
43∙(2 200 − 600)

100
+ 600 = 1 288min−1  
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der det største dreiemomentet avlest på diagrammet ved 1 288 min–1 er 700 Nm 

𝑇ref =
82 × 700

100
= 574 Nm 

7.8. Særlig framgangsmåte for gjennomføring av prøvingssykluser 

7.8.1. Utslippsprøvingssekvens for en NRSC-syklus med enkeltfaser 

7.8.1.1. Oppvarming av motoren for en stasjonær NRSC-prøvingssyklus med enkeltfaser 

Framgangsmåten før prøving i samsvar med nr. 7.3.1 skal følges, herunder analysatorkalibrering. Motoren skal 

varmes opp ved hjelp av forkondisjoneringssyklusen i nr. 7.3.1.1.3. Prøvingssyklusens målinger skal begynne 

umiddelbart fra dette motorkondisjoneringspunktet. 

7.8.1.2. Gjennomføre en NRSC-syklus med enkeltfaser 

a) Prøvingen skal følge den stigende sekvensrekkefølgen som er oppført for prøvingssyklusen (se tillegg I til 

vedlegg XVII). 

b) Hver sekvens har en lengde på minst ti minutter, unntatt ved prøving av motorer med elektrisk tenning med 

syklusene G1, G2 eller G3 der hver sekvens har en lengde på minst tre minutter. I hver sekvens skal motoren 

stabiliseres i minst fem minutter og det skal tas utslippsprøver i ett–tre minutter for gassutslipp og, dersom det 

finnes en relevant grenseverdi, partikkelantall (PN) ved slutten av hver sekvens, unntatt når motorer med 

elektrisk tenning prøves ved hjelp av syklusene G1, G2 eller G3, der det skal tas utslippsprøver i minst de siste 

to minuttene av den aktuelle prøvingssekvensen. Det er tillatt å forlenge prøvetakingstiden for å forbedre 

partikkelprøvetakingens nøyaktighet. 

Sekvensens lengde skal registreres og oppgis i prøvingsrapporten. 

c) Partikkelprøvetakingen kan foretas enten med metoden med enkeltfilter eller med metoden med flere filtre. 

Fordi resultatene kan variere noe etter metode, skal metoden angis sammen med resultatene. 

I metoden med enkeltfilter skal sekvensens vektingsfaktorer som er angitt i framgangsmåten for prøvings-

syklusen, og den faktiske eksosstrømmen tas i betraktning ved prøvetakingen ved å justere strømnings-

hastigheten i prøven og/eller prøvetakingstiden. Den effektive vektingsfaktoren for partikkelprøvetakingen 

skal ligge innenfor ± 0,005 av vektingsfaktoren for den aktuelle sekvensen. 

Prøvetakingen skal foretas så sent som mulig i hver sekvens. I metoden med enkeltfilter skal partikkel-

prøvetakingen avsluttes innenfor ± 5 s av avslutningen av gassutslippsmålingen. Prøvetakingstiden per 

sekvens skal være minst 20 s for enkeltfiltermetoden og minst 60 s for metoden med flere filtre. For systemer 

uten omløpsmulighet skal prøvetakingstiden per sekvens være minst 60 s for metoden med enkeltfilter og 

metoden med flere filtre. 

d) Motorens turtall og belastning, temperaturen i innsugingsluften, drivstoffstrømmen og eventuelt luft- eller 

eksosstrømmen skal måles i hver sekvens med samme tidsintervall som for måling av gasskonsentrasjoner. 

Eventuelle tilleggsdata som er nødvendige for beregningen, skal registreres. 

e) Dersom motoren stopper eller utslippsprøvetakingen avbrytes på noe tidspunkt etter at utslippsprøvetaking er 

satt i gang for en NRSC-syklus med enkeltfaser og metoden med enkeltfilter, skal prøvingsresultatene 

forkastes, og prøvingen skal gjentas fra begynnelsen med framgangsmåten for motoroppvarming. Ved 

partikkelmåling etter metoden med flere filtre (ett prøvetakingsfilter for hver driftstilstand) skal prøvingen 

fortsette med stabilisering av motoren i den foregående tilstanden for kondisjonering av motortemperaturen, 

og deretter settes målingen i gang i den tilstanden der motoren stoppet. 

f) Framgangsmåten etter prøving i samsvar med nr. 7.3.2 skal følges.  
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7.8.1.3. Valideringskriterier 

I løpet av hver sekvens av den gitte stasjonære prøvingssyklusen etter den innledende overgangsperioden skal det 

målte turtallet ikke avvike fra referanseturtallet med mer enn det som er størst av ± 1 % av nominelt turtall og  

± 3 min–1, unntatt for tomgang, som skal være innenfor de toleransene som er angitt av produsenten. Det målte 

dreiemomentet skal ikke avvike fra referansedreiemomentet med mer enn ± 2 % av det største dreiemomentet ved 

prøvingsturtallet. 

7.8.2. Utslippsprøvingssekvens for en RMC-syklus 

7.8.2.1. Motoroppvarming 

Framgangsmåten før prøving i samsvar med nr. 7.3.1 skal følges, herunder analysatorkalibrering. Motoren skal 

varmes opp ved hjelp av forkondisjoneringssyklusen i nr. 7.3.1.1.4. Umiddelbart etter denne motorkondisjo-

neringen, og dersom motorens turtall og dreiemoment ikke allerede er innstilt for den første prøvingssekvensen, 

skal de økes lineært i en rampeperiode på 20 ± 1 s til den første prøvingssekvensen. Prøvingssyklusens målinger 

begynner mellom 5 og 10 s etter utløpet av rampeperioden. 

7.8.2.2. Gjennomføring av en RMC-syklus 

Prøvingen skal gjennomføres i den sekvensrekkefølgen som er oppført for prøvingssyklusen (se tillegg 2 til 

vedlegg XVII). Dersom det ikke finnes noen RMC-syklus for den angitte NRSC-syklusen, skal framgangsmåten 

for NRSC-syklus med enkeltfaser i nr. 7.8.1 følges. 

Motoren skal gå i den foreskrevne tiden i hver sekvens. Overgangen fra én sekvens til den neste skal gjøres lineært 

i 20 s ± 1 s etter toleransene angitt i nr. 7.8.2.4. 

For RMC-sykluser skal referanseverdiene for turtall og dreiemoment genereres ved en frekvens på minst 1 Hz, og 

denne rekken av punkter skal brukes når syklusen kjøres. I overgangen mellom sekvensene skal de denormaliserte 

referanseverdiene for turtall og dreiemoment økes lineært mellom sekvensene for å generere referansepunkter. De 

normaliserte referanseverdiene for dreiemoment skal ikke økes lineært mellom prøvingssekvensene og deretter 

denormaliseres. Dersom turtalls- og dreiemomentøkningen går gjennom et punkt over motorens dreiemoment-

kurve, skal den fortsette for å styre referansedreiemomentene, og operatørkravet skal kunne økes til høyeste verdi. 

I hele RMC-syklusen (i hver sekvens, herunder rampene mellom sekvensene) skal konsentrasjonen av hver 

forurensende gass måles, og dersom det finnes en gjeldende grenseverdi, skal det tas partikkelprøver og prøver av 

partikkelantall. De forurensende gassene kan måles ufortynnet eller fortynnet og registreres fortløpende. Dersom 

de fortynnes, kan de også samles opp i en prøvesekk. Partikkelprøven skal fortynnes med kondisjonert og ren luft. 

Det skal tas én prøve som omfatter hele prøvingsmetoden, og når det gjelder partikler, samles prøven opp på et 

enkelt partikkelprøvetakingsfilter. 

Ved beregning av bremsespesifikke utslipp skal faktisk arbeid utført i syklusen beregnes ved å integrere faktisk 

motoreffekt gjennom hele syklusen. 

7.8.2.3. Utslippsprøvingssekvens 

a) Gjennomføringen av RMC-syklusen, prøvetakingen av eksos, registreringen av data og integreringen av målte 

verdier skal begynne samtidig. 

b) Turtall og dreiemoment skal styres fram til første sekvens i prøvingssyklusen. 

c) Dersom motoren stopper på noe tidspunkt i RMC-syklusen, skal prøvingsresultatene forkastes. Motoren skal 

forkondisjoneres på nytt og prøvingen gjentas. 
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d) Ved avslutning av RMC-syklusen skal prøvetakingen fortsette, unntatt partikkelprøvetakingen, med alle 

systemer i drift til systemets reaksjonstid er utløpt. Deretter skal all prøvetaking og registrering stanses, 

herunder registrering av bakgrunnsprøver. Til slutt skal alle integreringsinnretninger stanses, og slutten av 

prøvingssyklusen skal angis i de registrerte dataene. 

e) Framgangsmåten etter prøving i samsvar med nr. 7.3.2 skal følges. 

7.8.2.4. Valideringskriterier 

RMC-prøvingene skal valideres ved hjelp av regresjonsanalyse som beskrevet i nr. 7.8.3.3 og 7.8.3.5. De tillatte 

RMC-toleransene er angitt i følgende tabell 6.1. Legg merke til at RMC-toleransene er forskjellige fra NRTC-

toleransene angitt i tabell 6.2. Ved prøving av motorer med en nettoeffekt på over 560 kW kan toleransene for 

regresjonslinjen i tabell 6.2 og slettingen av punkter i tabell 6.3 brukes. 

Tabell 6.1 

RMC-regresjonslinjens toleranser 

 Turtall Dreiemoment Effekt 

Standardavvik for estimatet 

(SEE) av y på x 

høyst 1 % av nominelt 

turtall 

høyst 2 % av største 

dreiemoment 

høyst 2 % av største motor-

effekt 

Regresjonslinjens helling, a1 0,99–1,01 0,98–1,02 0,98–1,02 

Bestemmelseskoeffisient, r2 minst 0,990 minst 0,950 minst 0,950 

Regresjonslinjens skjærings-

punkt med y-aksen, a0 

± 1 % av nominelt turtall ± 20 Nm eller 2 % av 

største dreiemoment, etter 

hva som er størst 

± 4 kW eller 2 % av største 

effekt, etter hva som er 

størst 

Dersom RMC-prøvingen ikke utføres i en prøvingsbenk for variabel tilstand, der de variable turtalls- og 

dreiemomentverdiene ikke er tilgjengelige, skal følgende valideringskriterier brukes. 

For hver sekvens er kravene til toleranser for turtall og dreiemoment angitt i nr. 7.8.1.3. For periodene på 20 s med 

lineær turtalls- og dreiemomentovergang mellom de stasjonære RMC-prøvingssekvensene (nr. 7.4.1.2) skal 

følgende toleranser for turtall og belastning anvendes for rampen: 

a) Turtallet skal holdes lineært innenfor ± 2 % av det nominelle turtallet. 

b) Dreiemomentet skal holdes lineært innenfor ± 5 % av det største dreiemomentet ved det nominelle turtallet. 

7.8.3. Variable prøvingssykluser (NRTC og LSI-NRTC) 

Kommandoer for referanseturtall og -dreiemoment skal utføres i rekkefølge ved gjennomføring av NRTC- og LSI-

NRTC-syklusen. Kommandoer for turtall og dreiemoment skal gis med en frekvens på minst 5 Hz. Ettersom 

referanseprøvingssyklusen er angitt til 1 Hz, skall de mellomliggende kommandoene for turtall og dreiemoment 

interpoleres lineært fra de referanseverdiene for dreiemoment som framkommer ved syklusgenerering. 

Små denormaliserte dreiemomentverdier tett på varmt tomgangsturtall kan føre til at regulatorer for lavt 

tomgangsturtall aktiveres og motorens dreiemoment overskrider referansedreiemomentet, selv ved det laveste 

operatørkravet. I slike tilfeller anbefales det å styre dynamometeret slik at det prioriterer referansedreiemomentet i 

stedet for referanseturtallet, og la motoren regulere turtallet.  
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Under kaldstartforhold kan en forbedret tomgangsinnretning brukes til raskt å varme opp motoren og systemet for 

etterbehandling av eksos. Under slike forhold vil svært lave normaliserte turtall gi referanseturtall som er lavere 

enn dette forhøyede tomgangsturtallet. I slike tilfeller anbefales det å styre dynamometeret slik at det prioriterer 

referansedreiemomentet, og la motoren regulere turtallet ved det laveste operatørkravet. 

Under en utslippsprøving skal referanseverdier for turtall og dreiemoment og resultatverdier for turtall og 

dreiemoment registreres med en frekvens på minst 1 Hz, men helst på 5 Hz eller 10 Hz. Denne større 

registreringsfrekvensen er viktig ettersom den bidrar til å minimere den skjevheten som skyldes tidsforsinkelsen 

mellom referanseverdiene og resultatverdiene for turtall og dreiemoment. 

Referanseverdiene og resultatverdiene for turtall og dreiemoment kan registreres ved lavere frekvenser (så lavt 

som 1 Hz) dersom gjennomsnittsverdiene i tidsintervallet mellom de registrerte verdiene registreres. Gjennom-

snittsverdiene skal beregnes på grunnlag av resultatverdier som oppdateres med en frekvens på minst 5 Hz. Disse 

registrerte verdiene skal brukes til å beregne valideringsstatistikk for syklusen og samlet arbeid. 

7.8.3.1. Gjennomføring av en NRTC-prøving 

Framgangsmåten før prøving i samsvar med nr. 7.3.1 skal følges, herunder forkondisjonering, kjøling og analy-

satorkalibrering. 

Prøvingen skal settes i gang på følgende måte: 

Prøvingssekvensen skal begynne umiddelbart etter at motoren er startet etter kjøling som angitt i nr. 7.3.1.2 når det 

gjelder NRTC-prøving med kaldstart, eller etter temperaturstabilisering når det gjelder NRTC-prøving med 

varmstart. Rekkefølgen i nr. 7.4.2.1 skal følges. 

Dataregistrering, prøvetaking av eksos og integrering av målte verdier skal settes i gang samtidig som motoren 

startes. Prøvingssyklusen skal settes i gang når motoren starter og skal gjennomføres i samsvar med planen i 

tillegg 3 til vedlegg XVII. 

Ved avslutning av syklusen skal prøvetakingen fortsette med alle systemer i drift til systemets reaksjonstid er 

utløpt. Deretter skal all prøvetaking og registrering stanses, herunder registrering av bakgrunnsprøver. Til slutt 

skal alle integreringsinnretninger stanses, og slutten av prøvingssyklusen skal angis i de registrerte dataene. 

Framgangsmåten etter prøving i samsvar med nr. 7.3.2 skal følges. 

7.8.3.2. Gjennomføring av en LSI-NRTC-prøving 

Framgangsmåten før prøving i samsvar med nr. 7.3.1 skal følges, herunder forkondisjonering og analysator-

kalibrering. 

Prøvingen skal settes i gang på følgende måte: 

Prøvingen skal settes i gang etter framgangsmåten angitt i nr. 7.4.2.2. 

Dataregistrering, prøvetaking av eksos og integrering av målte verdier skal settes i gang samtidig som LSI-NRTC-

prøvingssyklusen begynner ved slutten av tomgangsperioden på 30 sekunder angitt i nr. 7.4.2.2 bokstav b). 

Prøvingssyklusen skal gjennomføres i samsvar med planen i tillegg 3 til vedlegg XVII. 

Ved avslutning av syklusen skal prøvetakingen fortsette med alle systemer i drift til systemets reaksjonstid er 

utløpt. Deretter skal all prøvetaking og registrering stanses, herunder registrering av bakgrunnsprøver. Til slutt 

skal alle integreringsinnretninger stanses, og slutten av prøvingssyklusen skal angis i de registrerte dataene. 

Framgangsmåten etter prøving i samsvar med nr. 7.3.2 skal følges.  
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7.8.3.3. Kriterier for validering av variable prøvingssykluser (NRTC og LSI-NRTC) 

For å kontrollere om en prøving er gyldig skal kriteriene for syklusvalidering i dette nummer anvendes på 

referanse- og resultatverdier for turtall, dreiemoment, effekt og samlet arbeid. 

7.8.3.4. Beregning av arbeid utført i syklusen 

Før arbeidet utført i syklusen beregnes skal alle turtalls- og dreiemomentverdier som er registrert ved motorstart, 

utelates. Punkter med negative dreiemomentverdiene skal registreres som null arbeid. Det faktiske arbeidet utført i 

syklusen Wact ((kWh) skal beregnes på grunnlag av motorens resultatverdier for turtall og dreiemoment. Arbeidet i 

referansesyklusen Wref (kWh) skal beregnes på grunnlag av motorens referanseverdier for turtall og dreiemoment. 

Det faktiske arbeidet utført i syklusen Wact brukes til å sammenligne med arbeidet Wref i referansesyklusen og til å 

beregne de spesifikke bremseutslippene (se nr. 7.2). 

Wact skal være mellom 85 % og 105 % av Wref. 

7.8.3.5. Valideringsstatistikk (se tillegg 2 til vedlegg VII) 

Det skal beregnes lineær regresjon mellom referanse- og resultatverdiene for turtall, dreiemoment og effekt. 

For å minimere den skjevheten som skyldes tidsforsinkelsen mellom referanse- og resultatsyklusverdiene, kan hele 

sekvensen av resultatsignaler for motorturtall og dreiemoment framskyndes eller forsinkes i forhold til sekvensen 

av referanseturtall og -dreiemoment. Dersom resultatsignalene forskyves, skal både turtall og dreiemoment 

forskyves like mye i samme retning. 

Minste kvadraters metode skal benyttes, med beste tilnærming representert ved ligning (6-19) med formen: 

y= a1x + a0 (6-19) 

der 

y er resultatverdien for turtall (min–1), dreiemoment (Nm) eller effekt (kW), 

a1 er regresjonslinjens helling, 

x er referanseverdien for turtall (min–1), dreiemoment (Nm) eller effekt (kW), 

a0 er regresjonslinjens skjæringspunkt med y-aksen. 

Standardavviket for estimatet (SEE) av y på x og bestemmelseskoeffisienten (r2) skal beregnes for hver 

regresjonslinje i samsvar med tillegg 3 til vedlegg VII. 

Det anbefales at denne analysen foretas ved 1 Hz. For at prøvingen skal anses som gyldig, skal den oppfylle 

kriteriene i tabell 6.2. 

Tabell 6.2 

Regresjonslinjens toleranser 

 Turtall Dreiemoment Effekt 

Standardavvik for estimatet 

(SEE) av y på x 

≤ 5,0 % av høyeste 

prøvingsturtall 

≤ 10,0 % av største 

dreiemoment i 

effektdiagrammet 

≤ 10,0 % av største effekt i 

effektdiagrammet 

Regresjonslinjens helling, a1 0,95–1,03 0,83–1,03 0,89–1,03 
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 Turtall Dreiemoment Effekt 

Bestemmelseskoeffisient, r2 minst 0,970 minst 0,850 minst 0,910 

Regresjonslinjens 

skjæringspunkt med y-

aksen, a0 

≤ 10 % av tomgang ± 20 Nm eller ± 2 % av 

største dreiemoment, etter 

hva som er størst 

± 4 kW eller ± 2 % av 

største effekt, etter hva 

som er størst 

Sletting av punkter er kun tillatt ved regresjonsanalysene der dette er nevnt i tabell 6.3, før regresjonsberegningen 

foretas. Disse punktene kan imidlertid ikke slettes for beregning av arbeid og utslipp i syklusen. Et tomgangspunkt 

er definert som et punkt med et normalisert referansedreiemoment på 0 % og et normalisert referanseturtall på  

0 %. Sletting av punkter kan foretas i hele eller en del av syklusen. Punkter som slettes, skal angis. 

Tabell 6.3 

Punkter som det er tillatt å slette fra regresjonsanalysen 

Hendelse 
Forhold (n = motorturtall, T = 

dreiemoment) 
Punkter som det er tillatt å slette 

Minste operatørkrav 

(tomgangspunkt) 

nref = nidle 

og 

Tref = 0 % 

og 

Tact > (Tref – 0,02 Tmaxmappedtorque) 

og 

Tact < (Tref + 0,02 Tmaxmappedtorque) 

turtall og effekt 

Minste operatørkrav nact ≤ 1,02 nref og Tact > Tref 

eller 

nact > nref og Tact ≤ Tref' 

eller 

nact > 1,02 nref og Tref < Tact ≤ (Tref + 

0,02 Tmaxmappedtorque) 

effekt og enten dreiemoment eller 

turtall 

Største operatørkrav nact < nref og Tact ≥ Tref 

eller 

nact ≥ 0,98 nref og Tact < Tref 

eller 

nact < 0,98 nref og Tref > Tact ≥ (Tref – 

0,02 Tmaxmappedtorque) 

effekt og enten dreiemoment eller 

turtall 

8. Målemetoder 

8.1. Kalibrerings- og ytelseskontroll 

8.1.1. Innledning 

I dette nummer beskrives den påkrevde kalibreringen og verifiseringen av målesystemene. Se nr. 9.4 for spesifika-

sjonene som gjelder de enkelte instrumentene.  
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Kalibreringer eller verifiseringer skal vanligvis utføres gjennom hele målekjeden. 

Dersom kalibrering eller verifisering av en del av et målesystem ikke er angitt, skal den delen av systemet 

kalibreres og ytelsen verifiseres så ofte som målesystemets produsent anbefaler og i samsvar med godt teknisk 

skjønn. 

Internasjonalt anerkjente og sporbare standarder skal brukes til å overholde toleransene som er angitt for 

kalibrering og verifisering. 

8.1.2. Sammendrag av kalibrering og verifisering 

Tabell 6.4 inneholder et sammendrag av kalibreringer og verifiseringer som er beskrevet i avsnitt 8, og angir når 

de skal utføres. 

Tabell 6.4 

Sammendrag av kalibreringer og verifiseringer 

Type kalibrering eller verifisering Laveste hyppighet(a) 

8.1.3: Nøyaktighet, repeterbarhet og 

støy 

Nøyaktighet: Ikke påkrevd, men anbefales for første montering. 

Repeterbarhet: Ikke påkrevd, men anbefales for første montering. 

Støy: Ikke påkrevd, men anbefales for første montering. 

8.1.4: Verifisering av linearitet Turtall: Ved første montering, innen 370 dager før prøving og etter større 

vedlikehold. 

Dreiemoment: Ved første montering, innen 370 dager før prøving og etter 

større vedlikehold. 

Innsugingsluft, fortynningsluft og fortynnet eksosstrøm og partiprøvestrøm: 

Ved første montering, innenfor 370 dager før prøving og etter større 

vedlikehold, med mindre strømmen verifiseres ved propankontroll eller ved 

karbon- eller oksygenbalanse. 

Strøm av råeksos: Ved første montering, innenfor 185 dager før prøving og 

etter større vedlikehold, med mindre strømmen verifiseres ved propan-

kontroll eller ved karbon- eller oksygenbalanse. 

Utblandingsenheter for gass: Ved første montering, innen 370 dager før 

prøving og etter større vedlikehold. 

Gassanalysatorer (med mindre noe annet er angitt): Ved første montering, 

innen 35 dager før prøving og etter større vedlikehold. 

FTIR-analysator: Ved montering, innen 370 dager før prøving og etter større 

vedlikehold. 

PM-vekt: Ved første montering, innen 370 dager før prøving og etter større 

vedlikehold. 

Frittstående trykk og temperatur: Ved første montering, innen 370 dager før 

prøving og etter større vedlikehold. 

8.1.5: Verifisering av kontinuerlig 

respons fra gassanalysatorsystemet 

og av oppdateringsregistrering – for 

gassanalysatorer uten kontinuerlig 

kompensasjon for andre gassarter 

Ved første montering eller etter systemendringer som kan påvirke responsen. 
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Type kalibrering eller verifisering Laveste hyppighet(a) 

8.1.6: Verifisering av kontinuerlig 

respons fra gassanalysatorsystemet 

og av oppdateringsregistrering – for 

gassanalysatorer med kontinuerlig 

kompensasjon for andre gassarter 

Ved første montering eller etter systemendringer som kan påvirke responsen. 

8.1.7.1: Dreiemoment Ved første montering og etter større vedlikehold. 

8.1.7.2: Trykk, temperatur, dogg-

punkt 

Ved første montering og etter større vedlikehold. 

8.1.8.1: Drivstoffstrøm Ved første montering og etter større vedlikehold. 

8.1.8.2: Innløpsstrøm Ved første montering og etter større vedlikehold. 

8.1.8.3: Eksosstrøm Ved første montering og etter større vedlikehold. 

8.1.8.4: Strøm av fortynnet eksos 

(CVS og PFD) 

Ved første montering og etter større vedlikehold. 

8.1.8.5: Verifisering av CVS/PFD og 

partiprøvetakingssystemet(b) 

Ved første montering, innen 35 dager før prøving og etter større vedlikehold. 

(Propankontroll) 

8.1.8.8: Vakuumlekkasje Ved montering av prøvetakingssystemet. Før hver laboratorieprøving i 

samsvar med nr. 7.1: innen åtte timer før starten av første prøvingsintervall 

for hver driftssyklussekvens og etter vedlikehold, f.eks. utskifting av 

forfilter. 

8.1.9.1: H2O-interferens for NDIR-

analysatorer for CO2 

Ved første montering og etter større vedlikehold. 

8.1.9.2: CO2- og H2O-interferens for 

NDIR-analysatorer for CO 

Ved første montering og etter større vedlikehold. 

8.1.10.1: Kalibrering av FID 

Optimering og verifisering av FID 

for HC 

Kalibrere, optimere og bestemme CH4-respons: ved første montering og 

etter større vedlikehold. 

Verifisere CH4-respons: Ved første montering, innen 185 dager før prøving 

og etter større vedlikehold. 

8.1.10.2: O2-interferens med FID/ 

råeksos 

For alle FID-analysatorer: ved første montering og etter større vedlikehold. 

For FID-analysatorer for THC: ved første montering, etter større vedlikehold 

og etter 

optimering av FID i samsvar med nr. 8.1.10.1. 

8.1.11.1: CO2- og H2O-demping for 

CLD-analysatorer 

Ved første montering og etter større vedlikehold. 

8.1.11.3: HC- og H2O-interferens for 

NDUV-analysatorer 

Ved første montering og etter større vedlikehold. 
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Type kalibrering eller verifisering Laveste hyppighet(a) 

8.1.11.4: NO2-inntrenging i kjølebad 

(kjøler) 

Ved første montering og etter større vedlikehold. 

8.1.11.5: Omforming med NO2-til-

NO-omformeren 

Ved første montering, innen 35 dager før prøving og etter større vedlikehold. 

8.1.12.1: Verifisering av prøve-

tørkeren 

For termiske kjølere: ved montering og etter større vedlikehold. For 

osmotiske membraner: ved montering, innen 35 dager etter prøving og etter 

større vedlikehold. 

8.1.13.1: PM-vekt og veiing Uavhengig verifisering: ved første montering, innen 370 dager før prøving 

og etter større vedlikehold. 

Verifisering av nullstilling, justering og referanseprøve: innen 12 timer etter 

veiing og etter større vedlikehold. 

(a) Utfør kalibreringer og verifiseringer oftere, i samsvar med anvisninger fra målesystemets produsent og godt teknisk skjønn. 

(b) CVS-verifisering kreves ikke for systemer som samsvarer innenfor ± 2 % på grunnlag av en kjemisk karbon- eller 

oksygenbalanse i innsugingsluften, drivstoffet og den fortynnede eksosen. 

8.1.3. Verifisering av nøyaktighet, repeterbarhet og støy 

Ytelsesverdiene for de enkelte instrumentene som er angitt i tabell 6.8, er utgangspunkt for å bestemme et 

instruments nøyaktighet, repeterbarhet og støy. 

Det er ikke nødvendig å verifisere instrumentets nøyaktighet, repeterbarhet eller støy. Det kan imidlertid være 

nyttig å vurdere slik verifisering for å definere en spesifikasjon for et nytt instrument, for å verifisere ytelsen for et 

nytt instrument ved levering eller for å feilsøke et eksisterende instrument. 

8.1.4. Verifisering av linearitet 

8.1.4.1. Omfang og hyppighet 

En verifisering av linearitet skal utføres for hvert målesystem som er oppført i tabell 6.5, minst like ofte som angitt 

i tabellen, i samsvar med anbefalingene til målesystemets produsent og godt teknisk skjønn. Formålet med en 

verifisering av linearitet er å bestemme om et målesystem reagerer proporsjonalt i hele det relevante måleområdet. 

En verifisering av linearitet skal bestå i å innføre en serie på minst ti referanseverdier i et målesystem, med mindre 

noe annet er angitt. Målesystemet mengdebestemmer hver referanseverdi. De målte verdiene skal samlet sammen-

lignes med referanseverdiene ved hjelp av lineær regresjon etter minste kvadraters metode og linearitetskriteriene 

angitt i tabell 6.5. 

8.1.4.2. Ytelseskrav 

Dersom et målesystem ikke oppfyller de gjeldende linearitetskriteriene i tabell 6.5, skal mangelen utbedres ved ny 

kalibrering, vedlikehold eller utskifting av komponenter etter behov. Verifiseringen av linearitet skal gjentas etter 

at mangelen er utbedret for å sikre at målesystemet oppfyller linearitetskriteriene. 

8.1.4.3. Framgangsmåte 

Følgende protokoll for verifisering av linearitet skal benyttes: 

a) Et målesystem skal brukes ved temperaturer, trykk og strømmer som er angitt for systemet.  
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b) Instrumentet skal nullstilles som før en utslippsprøving ved å innføre et nullsignal. For gassanalysatorer skal 

det brukes en nullgass som oppfyller spesifikasjonene i nr. 9.5.1, og den skal tilføres direkte ved 

analysatorporten. 

c) Instrumentet skal justeres som før en utslippsprøving ved å innføre et justeringssignal. For gassanalysatorer 

skal det brukes en justeringsgass som oppfyller spesifikasjonene i nr. 9.5.1, og den skal tilføres direkte ved 

analysatorporten. 

d) Når instrumentet er justert, skal null kontrolleres med samme signal som ble brukt i bokstav b) i dette 

nummer. På grunnlag av avlest nullverdi skal godt teknisk skjønn brukes for å bestemme om instrumentet skal 

nullstilles eller justeres på nytt før neste trinn. 

e) For alle målte mengder skal produsentens anbefalinger og godt teknisk skjønn brukes for å velge 

referanseverdiene yrefi, som omfatter hele verdiskalaen som forventes under utslippsprøvingen, slik at behovet 

for ekstrapolering utover disse verdiene unngås. Et nullreferansesignal skal velges som én av referanseverdi-

ene i verifiseringen av linearitet. Ved verifisering av linearitet for frittstående trykk og temperatur skal minst 

tre referanseverdier velges. Ved alle andre verifiseringer av linearitet skal minst ti referanseverdier velges. 

f) Instrumentprodusentens anbefalinger og godt teknisk skjønn skal brukes for å velge i hvilken rekkefølge 

referanseverdiene skal innføres. 

g) Referansemengder skal genereres og tilføres som beskrevet i nr. 8.1.4.4. For gassanalysatorer skal det brukes 

gasskonsentrasjoner som er kjent for å være omfattet av spesifikasjonene i nr. 9.5.1, og de skal tilføres direkte 

ved analysatorporten. 

h) Instrumentet skal få tid til å stabilisere seg mens det måler referanseverdien. 

i) Ved en registreringsfrekvens på minst den frekvensen som er angitt i tabell 6.7, skal referanseverdien måles i 

30 s, og det aritmetiske gjennomsnittet av de registrerte verdiene, �̅�𝑖, skal registreres. 

j) Trinnene i bokstav g)–i) i dette nummer skal gjentas til alle referansemengdene er målt. 

k) Det aritmetiske gjennomsnittet, y̅i, og referanseverdiene, yrefi, skal brukes til å beregne parametrene for lineær 

regresjon etter minste kvadraters metode og de statistiske verdiene for sammenligning med minstekriteriene 

for ytelse angitt i tabell 6.5. Beregningene som er beskrevet i tillegg 3 til vedlegg VII, skal brukes. 

8.1.4.4. Referansesignaler 

I dette nummer beskrives anbefalte metoder for å generere referanseverdier til protokollen for verifisering av 

linearitet i nr. 8.1.4.3. Det skal brukes referanseverdier som simulerer faktiske verdier, eller en faktisk verdi skal 

innføres og måles med et referansemålesystem. I sistnevnte tilfelle er referanseverdien den verdien som angis av 

referansemålesystemet. Referanseverdier og referansemålesystemer skal være internasjonalt sporbare. 

For temperaturmålesystemer med følere, f.eks. termoelementer, RTD-er og termistorer, kan verifiseringen av 

linearitet utføres ved å fjerne føleren fra systemet og i stedet bruke en simulator. En simulator som er uavhengig 

kalibrert og kaldkoplingskompensert, skal brukes. Usikkerheten i den internasjonalt sporbare simulatoren i forhold 

til temperatur skal være mindre enn 0,5 % av høyeste driftstemperatur Tmax. Dersom dette alternativet benyttes, er 

det nødvendig å bruke følere som ifølge leverandøren har en nøyaktighet som er større enn 0,5 % av Tmax 

sammenlignet med standardkalibreringskurven. 

8.1.4.5. Målesystemer som krever verifisering av linearitet 

Tabell 6.5 viser målesystemer som krever verifisering av linearitet. For denne tabellen gjelder følgende 

bestemmelser: 

a) Verifisering av linearitet skal utføres oftere dersom instrumentprodusenten anbefaler det, eller dersom godt 

teknisk skjønn tilsier det.  
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b) Med «min» menes den laveste referanseverdien som brukes ved verifiseringen av linearitet. 

Legg merke til at denne verdien kan være null eller en negativ verdi avhengig av signalet. 

c) Med «max» menes den høyeste referanseverdien som brukes ved verifiseringen av linearitet. For eksempel er 

xmax for utblandingsenheter for gass konsentrasjonen av udelt, ufortynnet justeringsgass. I følgende særlige 

tilfeller viser «max» til en annen verdi: 

i) Ved verifisering av linearitet for PM-vekt viser mmax til typisk masse for et PM-filter. 

ii) Ved verifisering av linearitet for dreiemoment viser Tmax til produsentens angitte høyeste verdi for 

motorens dreiemoment for den motoren som har det største dreiemomentet av motorene som skal prøves. 

d) De angitte måleområdene er inklusive. For eksempel menes med et angitt område på 0,98–1,02 for helling a1 

0,98 ≤ a1 ≤ 1,02. 

e) Disse verifiseringene for linearitet er ikke påkrevd for systemer som blir godkjent i verifiseringen av strøm-

ningshastighet for fortynnet eksos som beskrevet i nr. 8.1.8.5 for propankontroll, eller for systemer som 

samsvarer innenfor ± 2 % på grunnlag av en kjemisk karbon- eller oksygenbalanse i innsugingsluften, 

drivstoffet og den fortynnede eksosen. 

f) a1-kriteriene for disse mengdene skal oppfylles bare dersom mengdens absolutte verdi er påkrevd, i 

motsetning til et signal som bare er lineært proporsjonalt med den faktiske verdien. 

g) Frittstående temperaturer omfatter motortemperaturer og omgivelsesforhold som brukes til å stille inn eller 

verifisere motorforhold, temperaturer som brukes til å stille inn eller verifisere kritiske forhold i 

prøvingssystemet, og temperaturer som brukes i utslippsberegninger: 

i) Disse verifiseringene av linearitet for temperatur er påkrevd: Luftinntak, etterbehandlingsbenk(er) (for 

motorer som prøves med systemer for etterbehandling av eksos i sykluser med kaldstartkriterier), 

fortynningsluft til PM-prøvetaking (CVS, totrinnsfortynning og systemer med delstrømsfortynning), PM-

prøve og kjølerprøve (for gassprøvetakingssystemer der kjølere brukes til å tørke prøver). 

ii) Disse verifiseringene av linearitet for temperatur er påkrevd bare dersom det er angitt av motor-

produsenten: Drivstoffinnløp, utløp fra prøvingsstandens ladeluftkjøler (for motorer som prøves med 

varmeveksler i prøvingsstand for å simulere en ladeluftkjøler for ikke-veigående mobile maskiner), innløp 

til prøvingsstandens ladeluftkjøler (for motorer som prøves med varmeveksler i prøvingsstand for å 

simulere en ladeluftkjøler i ikke-veigående mobile maskiner) og olje i bunnpannen, kjølevæske før 

termostat (for væskekjølte motorer). 

h) Frittstående trykk omfatter motortrykk og omgivelsesforhold som brukes til å stille inn eller verifisere motor-

forhold, trykk som brukes til å stille inn eller verifisere kritiske forhold i prøvingssystemet, og trykk som 

brukes i utslippsberegninger: 

i) Disse verifiseringene av linearitet for trykk er påkrevd: trykkbegrensning i innsugingsluften, eksos-

mottrykk, barometer, CVS-innløpets måletrykk (ved måling med CVS), kjølerprøve (for gassprøveta-

kingssystemer der kjølere brukes til å tørke prøver). 

ii) Disse verifiseringene av linearitet for trykk er påkrevd bare dersom det er angitt av motorprodusenten: 

Trykkfall i prøvingsstandens ladeluftkjøler og forbindelsesrør (for turboladede motorer som prøves med 

varmeveksler i prøvingsstand for å simulere en luftkjøler i ikke-veigående mobile maskiner), driv-

stoffinnløp og drivstoffutløp.  
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Tabell 6.5 

Målesystemer som krever verifisering av linearitet 

Målesystem Mengde Laveste verifiseringshyppighet 

Linearitetskriterier 

|xmin ∙ (a1 − 1) + a0| α SEE r2 

Motorturtall n Innen 370 dager før prøving ≤ 0,05 % nmax 0,98–1,02 ≤ 2 % nmax ≥ 0,990 

Motorens dreiemoment T Innen 370 dager før prøving ≤ 1 % Tmax 0,98–1,02 ≤ 2 % Tmax ≥ 0,990 

Drivstoffets strømningshastighet qm Innen 370 dager før prøving ≤ 1 % qm, max 0,98–1,02 ≤ 2 % qm, max ≥ 0,990 

Innsugingsluftens 

strømningshastighet(1) 

qV Innen 370 dager før prøving ≤ 1 % qV, max 0,98–1,02 ≤ 2 % qV, max ≥ 0,990 

Fortynningsluftens 

strømningshastighet(1) 

qV Innen 370 dager før prøving ≤ 1 % qV, max 0,98–1,02 ≤ 2 % qV, max ≥ 0,990 

Strømningshastighet for fortynnet 

eksos(1) 

qV Innen 370 dager før prøving ≤ 1 % qV, max 0,98–1,02 ≤ 2 % qV, max ≥ 0,990 

Strømningshastighet for råeksos(1) qV Innen 185 dager før prøving ≤ 1 % qV, max 0,98–1,02 ≤ 2 % qV, max ≥ 0,990 

Strømningshastighet for partiprøveta-

kingssystem(1) 

qV Innen 370 dager før prøving ≤ 1 % qV, max 0,98–1,02 ≤ 2 % qV, max ≥ 0,990 

Utblandingsenheter for gass x/xspan Innen 370 dager før prøving ≤ 0,5 % xmax 0,98–1,02 ≤ 2 % xmax ≥ 0,990 

Gassanalysatorer x Innen 35 dager før prøving ≤ 0,5 % xmax 0,99–1,01 ≤ 1 % xmax ≥ 0,998 

PM-vekt m Innen 370 dager før prøving ≤ 1 % mmax 0,99–1,01 ≤ 1 % mmax ≥ 0,998 

Frittstående trykk p Innen 370 dager før prøving ≤ 1 % pmax 0,99–1,01 ≤ 1 % pmax ≥ 0,998 

Analog-digital omforming av fritts-

tående temperatursignaler 

T Innen 370 dager før prøving ≤ 1 % Tmax 0,99–1,01 ≤ 1 % Tmax ≥ 0,998 

(1) Molstrøm kan brukes i stedet for standard volumetrisk utstrømningsmengde som uttrykk for «mengde». I dette tilfellet kan største molstrøm 

brukes i stedet for største standard volumetriske utstrømningsmengde i de tilsvarende linearitetskriteriene. 
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8.1.5. Verifisering av kontinuerlig respons fra gassanalysatorsystemet og av oppdateringsregistrering 

I dette avsnitt beskrives en generell framgangsmåte for verifisering av kontinuerlig respons fra gassanaly-

satorsystemet og av oppdateringsregistrering. Se nr. 8.1.6 for framgangsmåter for verifisering av analysatorer av 

kompensasjonstypen. 

8.1.5.1. Omfang og hyppighet 

Denne verifiseringen skal utføres etter at en gassanalysator som brukes til kontinuerlig prøvetaking, er montert 

eller skiftet ut. Denne verifiseringen skal også utføres dersom systemet rekonfigureres på en måte som vil endre 

systemets respons. Denne verifiseringen er nødvendig for kontinuerlige gassanalysatorer som brukes i variable 

prøvingssykluser (NRTC og LSI-NRTC) eller RMC-prøvingssyklusen, men er ikke nødvendig for systemer med 

gassanalysatorer for partiprøvetaking eller kontinuerlige gassanalysatorer som bare brukes til prøving i en NRSC-

prøvingssyklus med enkeltfaser. 

8.1.5.2. Måleprinsipper 

Med denne prøven verifiseres det at oppdaterings- og registreringsfrekvensene er tilpasset den overordnede 

systemresponsen på en rask endring i konsentrasjonsverdiene ved prøvetakingssonden. Gassanalysatorsystemene 

skal optimeres slik at den overordnede responsen på en rask endring i konsentrasjonene oppdateres og registreres 

med en passende frekvens for å hindre tap av opplysninger. Med denne prøven verifiseres det også at 

kontinuerlige gassanalysatorsystemer oppfyller et minstekrav til reaksjonstid. 

Systemets innstillinger ved evaluering av reaksjonstiden skal være nøyaktig de samme som ved målingene under 

prøvingen (dvs. trykk, strømningshastighet, filterinnstillinger på analysatorene og alt annet som påvirker reak-

sjonstiden). Reaksjonstiden skal bestemmes ved å skifte gass rett ved prøvetakingssondens innløp. Innretninger for 

skifte av gass skal ha en slik spesifikasjon at skiftet foretas på mindre enn 0,1 s. Gassene som brukes ved 

prøvingen, skal gi en konsentrasjonsendring på minst 60 % av fullt skalautslag (FS). 

Konsentrasjonssporet for hver bestanddel i gassen skal registreres. 

8.1.5.3. Systemkrav 

a) Systemets reaksjonstid skal være ≤ 10 s med en stigningstid på ≤ 5 s for alle målte bestanddeler (CO, NOx, 2 og 

HC) og alle anvendte måleområder. 

Alle data (konsentrasjon, drivstoff- og luftstrøm) skal forskyves med de målte reaksjonstidene før utslipps-

beregningene angitt i vedlegg VII foretas. 

b) For at oppdatering og registrering skal anses som godkjent med hensyn til systemets overordnede respons, skal 

systemet oppfylle ett av følgende kriterier: 

i) Produktet av den gjennomsnittlige stigningstiden og frekvensen for systemets registrering av en oppdatert 

konsentrasjon skal være minst 5. I alle tilfeller skal den gjennomsnittlige stigningstiden ikke være mer enn 

10 s. 

ii) Frekvensen for systemets registrering av konsentrasjonen skal være minst 2 Hz (se også tabell 6.7). 

8.1.5.4. Framgangsmåte 

Følgende framgangsmåte skal brukes til å verifisere responsen fra hvert kontinuerlige gassanalysatorsystem: 

a) Systemprodusentens start- og bruksanvisninger for innstilling av instrumentene skal følges. Målesystemet skal 

justeres etter behov for å optimere ytelsen. Denne verifiseringen skal gjennomføres mens analysatoren brukes på 

samme måte som ved utslippsprøving. Dersom analysatoren deler prøvetakingssystem med andre analysatorer, 

og dersom gasstrømmen til de andre analysatorene vil påvirke systemets reaksjonstid, skal de andre analysatorene 

settes i gang og brukes mens denne verifiseringen pågår. Denne verifiseringen kan gjennomføres samtidig for 

flere analysatorer som deler samme prøvetakingssystem. Dersom analoge eller digitale sanntidsfiltre brukes under 

utslippsprøving, skal disse filtrene brukes på samme måte under denne verifiseringen.  
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b) For utstyr som brukes til å validere systemets reaksjonstid, anbefales det å bruke så korte gassoverfø-

ringsledninger som mulig mellom alle forbindelser, en kilde til nullstillingsluft skal koples til ett innløp på en 

raskt fungerende treveisventil (to innløp, ett utløp) for å styre strømmen av nullgass og blandet justeringsgass 

til prøvetakingssystemets sondeinnløp eller en T-kopling i nærheten av sondens utløp. Normalt er gasstrøm-

ningshastigheten høyere enn strømningshastigheten i sonden, og overskuddet har overløp ved innløpet til 

sonden. Dersom gasstrømningshastigheten er lavere enn strømningshastigheten i sonden, skal gasskon-

sentrasjonene justeres for å ta hensyn til fortynningen fra omgivelsesluft som trekkes inn i sonden. 

Justeringsgasser med to eller flere gasser kan brukes. En gassblander eller blandeinnretning kan brukes til å 

blande justeringsgasser. En gassblander eller blandeinnretning anbefales når justeringsgasser som er fortynnet 

i N2, skal blandes med justeringsgasser fortynnet i luft. 

Ved hjelp av en utblandingsenhet for gass skal en justeringsgass av NO–CO–CO2–C3H8–CH4 (resten N2) 

blandes likt med en justeringsgass av NO2, resten renset syntetisk luft. Dersom det er relevant, kan standard 

binære justeringsgasser også brukes i stedet for en blandet justeringsgass av NO-CO-CO2-C3H8-CH4, resten 

N2. I så fall skal det gjennomføres separate responsprøvinger for hver analysator. Utløpet på utblandings-

enheten for gass skal være koplet til det andre innløpet på treveisventilen. Ventilutløpet skal være koplet til et 

overløpspunkt ved gassanalysatorsystemets sonde eller en overløpskopling mellom sonden og overføringsled-

ningen til alle analysatorene som verifiseres. Det skal brukes en oppstilling som hindrer trykkpulsering på 

grunn av at strømmen gjennom gassblandeinnretningen stopper opp. Dersom noen av disse gassbestanddelene 

ikke er relevante for analysatorene ved denne verifiseringen, skal de utelates. Alternativt er det tillatt å bruke 

gassflasker med enkeltgasser og separat måling av reaksjonstider. 

c) Datainnsamling skal foretas på følgende måte: 

i) Ventilen skal stilles inn slik at strømmen av nullgass starter. 

ii) Systemet skal få tid til å stabilisere seg, idet det tas hensyn til transportforsinkelser og full respons fra 

den tregeste analysatoren. 

iii) Dataregistreringen skal starte ved frekvensen som brukes under utslippsprøvingen. Hver registrerte verdi 

skal være en entydig oppdatert konsentrasjon målt av analysatoren. Interpolasjon eller filtrering kan ikke 

brukes til å endre registrerte verdier. 

iv) Ventilen skal stilles inn slik at de blandede justeringsgassene strømmer mot analysatorene. Dette 

tidspunktet skal registreres som t0. 

v) Det skal tas hensyn til transportforsinkelser og full respons fra den tregeste analysatoren. 

vi) Strømmen skal stilles inn slik at nullgassen strømmer mot analysatoren. Dette tidspunktet skal 

registreres som t100. 

vii) Det skal tas hensyn til transportforsinkelser og full respons fra den tregeste analysatoren. 

viii) Trinnene i bokstav c) iv)–vii) i dette nummer skal gjentas til det er registrert sju fullstendige sykluser 

som avsluttes med at nullgass strømmer mot analysatorene. 

ix) Registreringen skal avsluttes. 

8.1.5.5. Vurdering av ytelse 

Dataene fra nr. 8.1.5.4 bokstav c) skal brukes til å beregne gjennomsnittlig stigningstid for hver av analysatorene. 

a) Dersom det velges å påvise samsvar med nr. 8.1.5.3 bokstav b) i), skal følgende framgangsmåte følges: 

Stigningstidene (s) skal multipliseres med sine respektive registreringsfrekvenser i Hertz (1/s). Verdien for 

hvert resultat skal være minst 5. Dersom verdien er mindre enn 5, skal registreringsfrekvensen økes eller 

strømmene justeres eller prøvetakingssystemets utforming endres slik at stigningstiden økes etter behov. 

Digitale filtre kan også konfigureres slik at stigningstiden øker. 

b) Dersom det velges å påvise samsvar med nr. 8.1.5.3 bokstav b) ii), er det tilstrekkelig å påvise samsvar med 

nr. 8.1.5.3 bokstav b) ii).  
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8.1.6. Verifisering av reaksjonstid for analysatorer av kompensasjonstypen 

8.1.6.1. Omfang og hyppighet 

Denne verifiseringen skal utføres for å bestemme en kontinuerlig gassanalysators respons, der én analysators 

respons kompenserer for en annen analysators respons ved måling av gassutslipp. Ved denne kontrollen skal 

vanndamp anses som en gassformig bestanddel. Denne verifiseringen er påkrevd for kontinuerlige gassanaly-

satorer som brukes i variable prøvingssykluser (NRTC og LSI-NRTC) eller RMC-prøvingssyklusen. Denne 

verifiseringen er ikke nødvendig for gassanalysatorer for partiprøvetaking eller kontinuerlige gassanalysatorer som 

bare brukes til prøving i en NRSC-prøvingssyklus med enkeltfaser. Denne verifiseringen får ikke anvendelse på 

korreksjon for vann som fjernes fra prøven ved etterbehandling. Denne verifiseringen skal utføres etter første 

montering (dvs. etter at prøvingsstanden er satt i drift). Etter større vedlikehold kan nr. 8.1.5 brukes til å verifisere 

ensartet respons, forutsatt at alle komponenter som er skiftet ut, på et tidspunkt har gjennomgått verifisering av 

fuktmettet ensartet respons. 

8.1.6.2. Måleprinsipper 

Ved denne framgangsmåten verifiseres tidsjustering og ensartet respons for kontinuerlig kombinerte gassmålinger. 

Ved denne framgangsmåten er det nødvendig å sikre at alle kompensasjonsalgoritmer og fuktighetskorreksjoner er 

aktivert. 

8.1.6.3. Systemkrav 

Kravene til generell reaksjonstid og stigningstid angitt i nr. 8.1.5.3 bokstav a) skal også gjelde for analysatorer av 

kompensasjonstypen. Dersom registreringsfrekvensen er forskjellig fra oppdateringsregistreringen for det kontinu-

erlig kombinerte/kompenserte signalet, skal dessuten den laveste av disse to frekvensene brukes til verifiseringen 

som kreves i henhold til nr. 8.1.5.3 bokstav b) i). 

8.1.6.4. Framgangsmåte 

Alle framgangsmåter angitt i nr. 8.1.5.4 bokstav a)–c) skal brukes. I tillegg må responsen og stigningstiden for 

vanndamp måles dersom en kompensasjonsalgoritme basert på målt vanndamp brukes. I så fall skal minst én av 

kalibreringsgassene som brukes, (men ikke NO2) fuktes på følgende måte: 

Dersom systemet ikke bruker en prøvetørker til å fjerne vann fra prøvegassen, skal justeringsgassen fuktes ved å la 

gassblandingen strømme gjennom en lukket beholder der gassen fuktes til det høyeste prøvedoggpunktet som anslås 

under utslippsprøvetakingen, ved at den bobles gjennom destillert vann. Dersom systemet bruker en prøvetørker 

under prøving som ble godkjent i verifiseringskontrollen for prøvetørkere, kan den fuktede gassblandingen tilføres 

nedstrøms prøvetørkeren ved at blandingen bobles gjennom destillert vann i en lukket beholder ved 298 ± 10 K 

(25 °C ± 10 °C) eller en temperatur over doggpunktet. I alle tilfeller skal den fuktede gassen nedstrøms beholderen 

holdes ved en temperatur på minst 5 K (5 °C) over det lokale doggpunktet i ledningen. Legg merke til at det er mulig 

å utelate noen av disse gassbestanddelene dersom de ikke er relevante for analysatorene i denne verifiseringen. 

Dersom noen av gassbestanddelene ikke er mottakelige for vannkompensasjon, skal responskontrollen av disse 

analysatorene utføres uten fukting. 

8.1.7. Måling av motorparametrer og omgivelser 

Motorprodusenten skal anvende framgangsmåter for intern kvalitetssikring som kan føres tilbake til anerkjente 

nasjonale eller internasjonale standarder. Ellers skal følgende framgangsmåter følges. 

8.1.7.1. Kalibrering av dreiemoment 

8.1.7.1.1. Omfang og hyppighet 

Alle systemer for måling av dreiemoment, herunder målegivere og målesystemer for dynamometere, skal 

kalibreres ved første montering og etter større vedlikehold ved hjelp av blant annet referansekraft eller vektstand 

sammenholdt med dødvekt. Kalibreringen skal gjentas på grunnlag av godt teknisk skjønn. Ved linearisering av 

dreiemomentfølerens utgangssignaler skal anvisningene fra dreiemomentgiverens produsent følges. Andre 

kalibreringsmetoder er tillatt.  
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8.1.7.1.2. Kalibrering av dødvekt 

Ved denne teknikken brukes en kjent kraft ved å henge kjente vekter i en kjent avstand langs en vektstang. Det 

skal sikres at vektstangen er vinkelrett på tyngdekraften (dvs. horisontal) og vinkelrett på dynamometerets 

rotasjonsakse. Minst seks kombinasjoner av kalibreringsvekter skal anvendes for hvert relevante måleområde for 

dreiemoment, med omtrent jevn fordeling av vekten over hele området. Dynamometeret skal svinges eller roteres 

under kalibreringen for å redusere statisk friksjonshysterese. Kraften av hver enkelt vekt skal bestemmes ved å 

multiplisere vektens internasjonalt sporbare masse med den lokale akselerasjonen av jordens tyngdekraft. 

8.1.7.1.3. Kalibrering av strekkspenningsmåler eller målering 

Ved denne teknikken påføres kraft enten ved å henge vekter på en vektstang (disse vektene og lengden på 

vektstangen brukes ikke når referansedreiemomentet bestemmes) eller ved å bruke dynamometeret ved ulike 

dreiemomenter. Minst seks kraftkombinasjoner skal anvendes for hvert relevante måleområde for dreiemoment, 

med omtrent jevn fordeling av kraften over hele området. Dynamometeret skal svinges eller roteres under 

kalibreringen for å redusere statisk friksjonshysterese. I dette tilfellet bestemmes referansedreiemomentet ved å 

multiplisere utgangskraften fra referansemåleren (f.eks. en strekkspenningsmåler eller målering) med vektstangens 

effektive lengde som måles fra det punktet der kraften måles, til dynamometerets rotasjonsakse. Det skal sikres at 

denne lengden måles vinkelrett på referansemålerens måleakse og vinkelrett på dynamometerets rotasjonsakse. 

8.1.7.2. Kalibrering av trykk, temperatur og doggpunkt 

Instrumentene skal kalibreres for måling av trykk, temperatur og doggpunkt ved første montering. Instrument-

produsentens anvisninger skal følges, og kalibreringen skal gjentas på grunnlag av godt teknisk skjønn. 

For temperaturmålesystemer med termoelement, RTD eller termistor skal kalibreringen av systemet utføres som 

beskrevet i nr. 8.1.4.4 for verifisering av linearitet. 

8.1.8. Strømningsrelaterte målinger 

8.1.8.1. Kalibrering av drivstoffstrøm 

Strømningsmålere for drivstoff skal kalibreres ved første montering. Instrumentprodusentens anvisninger skal 

følges, og kalibreringen skal gjentas på grunnlag av godt teknisk skjønn. 

8.1.8.2. Kalibrering av innsugingsluftstrøm 

Strømningsmålere for innsugingsluft skal kalibreres ved første montering. Instrumentprodusentens anvisninger 

skal følges, og kalibreringen skal gjentas på grunnlag av godt teknisk skjønn. 

8.1.8.3. Kalibrering av eksosstrøm 

Strømningsmålere for eksos skal kalibreres ved første montering. Instrumentprodusentens anvisninger skal følges, 

og kalibreringen skal gjentas på grunnlag av godt teknisk skjønn. 

8.1.8.4. Kalibrering av fortynnet eksosstrøm (CVS) 

8.1.8.4.1. Oversikt 

a) I dette avsnitt beskrives hvordan strømningsmålere for prøvetaking av fortynnet eksos med konstant volum 

(CVS) kalibreres.  
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b) Denne kalibreringen skal utføres mens strømningsmåleren er montert i sin faste stilling. Denne kalibreringen skal 

utføres når en del av strømningsoppstillingen oppstrøms eller nedstrøms strømningsmåleren er endret på en måte 

som kan påvirke strømningsmålerens kalibrering. Denne kalibreringen skal utføres ved første montering av CVS-

systemet og når korrigerende tiltak ikke fører til at verifiseringen av den fortynnede eksosstrømmen (dvs. 

propankontroll) nevnt i nr. 8.1.8.5 blir godkjent. 

c) En CVS-strømningsmåler skal kalibreres ved hjelp av en referansestrømningsmåler, f.eks. en strømningsmåler 

med en subsonisk venturi, en måleblende med stor radius, en avrundet dyse, et laminærstrømningselement, et 

sett kritiske strømningsventurier eller en ultralydstrømningsmåler. Det skal brukes en referansestrømnings-

måler som angir internasjonalt sporbare mengder med en usikkerhet på ± 1 %. Denne referansestrømnings-

målerens respons på strømning skal brukes som referanseverdi for kalibrering av CVS-strømningsmåleren. 

d) Oppstrøms må det ikke brukes et filter eller en annen trykkbegrensning som kan påvirke strømmen før 

referansestrømningsmåleren, med mindre strømningsmåleren er kalibrert med en slik trykkbegrensning. 

e) Kalibreringssekvensen som er beskrevet i dette nr. 8.1.8.4, viser til den molbaserte metoden. Tilsvarende 

sekvens som brukes i den massebaserte metoden er beskrevet i nr. 2.5 i vedlegg VII. 

f) Dersom produsenten velger det, kan CFV eller SSV demonteres fra sin faste stilling ved kalibrering såfremt 

følgende krav er oppfylt ved montering i CVS-systemet: 

1) Ved montering av CFV eller SSV i CVS-systemet skal godt teknisk skjønn brukes for å verifisere at det 

ikke har oppstått lekkasjer mellom CVS-innløpet og venturien. 

2) Etter kalibrering av venturien på et annet sted, skal alle kombinasjoner av venturistrøm verifiseres for 

CFV-er eller ved minst ti strømningspunkter for en SSV ved hjelp av propankontroll som beskrevet i 

nr. 8.1.8.5. Resultatet av propankontrollen for hvert venturistrømningspunkt må ikke overskride toleransen 

i nr. 8.1.8.5.6. 

3) For å verifisere kalibreringen på et annet sted av et CVS-system med mer enn én enkelt CFV skal følgende 

verifisering utføres: 

i) En konstant strømningsinnretning skal brukes til å sørge for en konstant strøm av propan i 

fortynningstunnelen. 

ii) Hydrokarbonkonsentrasjonene skal måles ved minst ti forskjellige strømningshastigheter for en SSV-

strømningsmåler eller ved alle mulige strømningskombinasjoner for en CFV-strømningsmåler, 

samtidig som strømmen av propan holdes konstant. 

iii) Bakgrunnskonsentrasjonen av hydrokarbon i fortynningsluften skal måles ved begynnelsen og slutten 

av prøvingen. Den gjennomsnittlige bakgrunnskonsentrasjonen fra hver måling ved hvert strømnings-

punkt skal trekkes fra før regresjonsanalysen i punkt iv) utføres. 

iv) En eksponentialregresjon skal utføres ved hjelp av alle verdiparene for strømningshastighet og korrigert 

konsentrasjon for å oppnå et forhold i form av y = a × xb, der konsentrasjonen er en uavhengig variabel 

og strømningshastigheten er en avhengig variabel. For hvert datapunkt kreves det beregning av 

differansen mellom den målte strømningshastigheten og verdien av kurvetilpasningen. Differansen ved 

hvert punkt skal være mindre enn ± 1 % av den relevante regresjonsverdien. Verdien av b skal ligge 

mellom –1,005 og –0,995. Dersom resultatene ikke overholder disse grensene, skal det treffes 

korrigerende tiltak i samsvar med nr. 8.1.8.5.1. bokstav a). 

8.1.8.4.2. PDP-kalibrering 

En fortrengningspumpe (PDP) skal kalibreres for å bestemme en ligning for strømningshastighet i forhold til PDP-

turtall som beregner strømningslekkasje ved pumpens tetningsflater som en funksjon av pumpens innløpstrykk. 

Entydige koeffisienter skal bestemmes for hvert turtall som pumpen brukes ved. En PDP-strømningsmåler skal 

kalibreres på følgende måte: 

a) Systemet skal tilkoples som vist i figur 6.5.  
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b) Utettheter mellom kalibreringsstrømningsmåleren og PDP-pumpen skal være under 0,3 % av den samlede 

strømmen ved det laveste kalibrerte strømningspunktet, for eksempel ved punktet for høyeste trykkbe-

grensning og laveste PDP-turtall. 

c) Når pumpen er i drift, skal temperaturen ved pumpeinnløpet holdes konstant innenfor ± 2 % av den 

gjennomsnittlige absolutte innløpstemperaturen, Tin. 

d) Pumpeturtallet settes til første turtallspunkt der pumpen skal kalibreres. 

e) Strømningsreguleringsventilen settes i helt åpen stilling. 

f) PDP-pumpen er i drift i minst tre minutter for å stabilisere systemet. Ved kontinuerlig drift av pumpen 

registreres deretter gjennomsnittsverdier for minst 30 s med prøvingsdata for hver av følgende mengder: 

i) Gjennomsnittlig strømningshastighet for referansestrømningsmåleren, �̅�𝑉ref. 

ii) Gjennomsnittlig temperatur ved pumpeinnløpet, Tin. 

iii) Gjennomsnittlig statisk absolutt trykk ved pumpeinnløpet, pin. 

iv) Gjennomsnittlig statisk absolutt trykk ved pumpeutløpet, pout. 

v) Gjennomsnittlig pumpeturtall, nPDP. 

g) Strømningsreguleringsventilen skal lukkes gradvis slik at det absolutte trykket ved pumpeinnløpet, pin, 

reduseres. 

h) Trinnene i nr. 8.1.8.4.2 bokstav f) og g) skal gjentas for å registrere data ved minst seks posisjoner for 

strømningsreguleringsventilen som gjenspeiler hele variasjonen av mulige trykk ved pumpeinnløpet når 

pumpen er i bruk. 

i) Pumpen skal kalibreres ved hjelp av de innsamlede dataene og ligningene angitt i vedlegg VII. 

j) Trinnene i bokstav f)–i) i dette nummer skal gjentas for hvert turtall som pumpen brukes ved. 

k) Ligningene i avsnitt 3 i vedlegg VII (molbasert metode) eller avsnitt 2 i vedlegg VII (massebasert metode) 

skal brukes til å bestemme ligningen for PDP-strøm ved utslippsprøving, 

l) Kalibreringen skal verifiseres ved å utføre CVS-verifisering (dvs. propankontroll) som beskrevet i nr. 8.1.8.5. 

m) Pumpen skal ikke brukes under det laveste innløpstrykket som prøves ved kalibreringen. 

8.1.8.4.3. CFV-kalibrering 

En kritisk strømningsventuri (CFV) skal kalibreres for å verifisere utslippskoeffisienten, Cd, ved det lavest 

forventede statiske differansetrykket mellom CFV-innløpet og -utløpet. En CFV-strømningsmåler skal kalibreres 

på følgende måte: 

a) Systemet skal tilkoples som vist i figur 6.5. 

b) Viften skal startes nedstrøms CFV-en. 

c) Når CFV-en er i drift, skal temperaturen ved CFV-innløpet holdes konstant innenfor ± 2 % av den gjennom-

snittlige absolutte innløpstemperaturen, Tin. 

d) Lekkasjer mellom kalibreringsstrømningsmåleren og CFV-en skal være mindre enn 0,3 % av den samlede 

strømmen ved høyeste trykkbegrensning.  
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e) Strømningsreguleringsventilen settes i helt åpen stilling. I stedet for å bruke en strømningsreguleringsventil 

kan trykket nedstrøms CFV-en varieres ved å endre viftehastighet eller ved å forårsake en kontrollert lekkasje. 

Legg merke til at enkelte vifter har begrensninger under ulastede forhold. 

f) CFV-en skal være i drift i minst tre minutter for å stabilisere systemet. Den skal fortsette å være i drift, og 

gjennomsnittlige verdier for minst 30 s med prøvingsdata for hver av følgende størrelser skal registreres: 

i) Gjennomsnittlig strømningshastighet for referansestrømningsmåleren, �̅�𝑉ref. 

ii) Eventuelt gjennomsnittlig doggpunkt for kalibreringsluften, Tdew. Se vedlegg VII for tillatte forut-

setninger ved utslippsmåling. 

iii) Gjennomsnittlig temperatur ved venturiinnløpet, Tin. 

iv) Gjennomsnittlig statisk absolutt trykk ved venturiinnløpet, pin. 

v) Gjennomsnittlig statisk differansetrykk mellom CFV-innløpet og CFV-utløpet, ΔpCFV. 

g) Strømningsreguleringsventilen skal lukkes gradvis slik at det absolutte trykket ved CFV-innløpet, pin, 

reduseres. 

h) Trinnene i bokstav f) og g) i dette nummer skal gjentas for å registrere gjennomsnittsdata ved minst ti 

posisjoner for strømningsreguleringsventilen slik at en så stor del som mulig av det praktiske området for 

ΔpCFV som forventes under prøvingen, prøves. Det er ikke nødvendig å demontere kalibreringskomponenter 

eller CVS-komponenter for å kalibrere ved lavest mulige trykkbegrensninger. 

i) Cd og det laveste tillatte trykkforholdet r skal bestemmes som beskrevet i vedlegg VII. 

j) Cd skal brukes til å bestemme CFV-strøm under en utslippsprøving. CFV skal ikke brukes over laveste tillatte 

r, som bestemt i vedlegg VII. 

k) Kalibreringen skal verifiseres ved å utføre CVS-verifisering (dvs. propankontroll) som beskrevet i nr. 8.1.8.5. 

l) Dersom CVS-systemet er konfigurert for samtidig bruk av flere parallelle CFV-er, skal CVS-systemet 

kalibreres på én av følgende måter: 

i) Hver kombinasjon av CFV-er skal kalibreres i samsvar med dette avsnitt og vedlegg VII. Se vedlegg VII 

for veiledning om beregning av strømningshastigheter for dette alternativet. 

ii) Hver CFV skal kalibreres i samsvar med dette nummer og vedlegg VII. Se vedlegg VII for veiledning om 

beregning av strømningshastigheter for dette alternativet. 

8.1.8.4.4. SSV-kalibrering 

En subsonisk venturi (SSV) skal kalibreres for å bestemme kalibreringskoeffisienten, Cd, for det forventede 

innløpstrykkområdet. En SSV-strømningsmåler skal kalibreres på følgende måte: 

a) Systemet skal tilkoples som vist i figur 6.5. 

b) Viften skal startes nedstrøms SSV-en. 
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c) Lekkasjer mellom kalibreringsstrømningsmåleren og SSV-en skal være mindre enn 0,3 % av den samlede 

strømmen ved høyeste trykkbegrensning. 

d) Når SSV-en er i drift, skal temperaturen ved SSV-innløpet holdes konstant innenfor ± 2 % av den gjennom-

snittlige absolutte innløpstemperaturen, Tin. 

e) Strømningsreguleringsventilen eller viften med variabel hastighet skal stilles inn på en strømningshastighet 

som er større enn den største strømningshastigheten som forventes under prøving. Strømningshastigheter kan 

ikke ekstrapoleres utover de kalibrerte verdiene, så det anbefales å sikre at Reynolds-tallet, Re, ved SSV-

innsnevringen ved den største kalibrerte strømningshastigheten er større enn det største Re som forventes 

under prøving. 

f) SSV-en skal være i drift i minst tre minutter for å stabilisere systemet. Den skal fortsette å være i drift, og 

gjennomsnittlige verdier for minst 30 s med prøvingsdata for hver av følgende mengder skal registreres: 

i) Gjennomsnittlig strømningshastighet for referansestrømningsmåleren, �̅�𝑉ref. 

ii) Eventuelt gjennomsnittlig doggpunkt for kalibreringsluften, Tdew. Se vedlegg VII for tillatte forut-

setninger. 

iii) Gjennomsnittlig temperatur ved venturiinnløpet, Tin. 

iv) Gjennomsnittlig statisk absolutt trykk ved venturiinnløpet, pin. 

v) Statisk differansetrykk mellom det statiske trykket ved venturiinnløpet og det statiske trykket ved 

venturiens innsnevring, ΔpSSV. 

g) Strømningsreguleringsventilen skal lukkes gradvis eller viftehastigheten skal reduseres for å redusere 

strømningshastigheten. 

h) Trinnene i bokstav f) og g) i dette nummer skal gjentas for å registrere data ved minst ti strømningshastigheter. 

i) En funksjonell form av Cd i forhold til Re skal bestemmes ved hjelp av de innsamlede dataene og ligningene i 

vedlegg VII. 

j) Kalibreringen skal verifiseres ved å utføre CVS-verifisering (dvs. propankontroll) som beskrevet i nr. 8.1.8.5 

ved hjelp av den nye ligningen for Cd i forhold til Re. 

k) SSV-en skal brukes bare mellom minste og største kalibrerte strømningshastighet. 

l) Ligningene i avsnitt 3 i vedlegg VII (molbasert metode) eller avsnitt 2 i vedlegg VII (massebasert metode) 

skal brukes til å bestemme SSV-strøm under en prøving. 
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8.1.8.4.5. Ultralydkalibrering (reservert) 

Figur 6.5 

Skjematisk framstilling av CVS-kalibrering av fortynnet eksosstrøm 
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8.1.8.5. Verifisering av CVS-systemet og partiprøvetakingssystemet (propankontroll) 

8.1.8.5.1. Innledning 

a) Propankontroll fungerer som verifisering av CVS-systemet for å fastslå om det foreligger et avvik i de målte 

verdiene av den fortynnede eksosstrømmen. Propankontroll fungerer også som verifisering av partiprøveta-

kingssystemet for å fastslå om det foreligger et avvik i et partiprøvetakingssystem som tar ut en prøve fra et 

CVS-system, som angitt i bokstav f) i dette nummer. På grunnlag av godt teknisk skjønn og sikker praksis kan 

denne kontrollen utføres ved hjelp av en annen gass enn propan, f.eks. CO2 eller CO. En mislykket 

propankontroll kan tyde på at det foreligger ett eller flere problemer som krever korrigerende tiltak, herunder: 

i) Feil analysatorkalibrering. FID-analysatoren skal kalibreres på nytt, repareres eller skiftes ut. 

ii) Tetthetskontroller skal foretas av CVS-systemets tunnel, koplinger, lukkemekanisme og HC-prøveta-

kingssystemet i samsvar med nr. 8.1.8.7. 

iii) Verifiseringen av dårlig blanding skal utføres i samsvar med nr. 9.2.2. 

iv) Verifiseringen av hydrokarbonforurensning i prøvetakingssystemet skal utføres som angitt i nr. 7.3.1.2. 

v) Endring i CVS-kalibrering. En kalibrering på stedet av CVS-strømningsmåleren skal utføres som angitt i 

nr. 8.1.8.4. 

vi) Andre problemer med CVS-systemets eller verifiseringssystemets maskinvare eller programvare. CVS-

systemet og maskinvare og programvare for CVS-verifisering skal kontrolleres for avvik. 

b) Ved propankontroll brukes enten en referansemasse eller referansestrømningshastighet for C3H8 som sporgass 

i CVS-systemet. Dersom en strømningshastighet brukes, skal det tas hensyn til alle egenskaper for C3H8-

gassen i referansestrømningsmåleren som avviker fra en ideell gass. Se avsnitt 2 i vedlegg VII (massebasert 

metode) eller avsnitt 3 i vedlegg VII (molbasert metode) der det beskrives hvordan visse strømningsmålere 

skal kalibreres og brukes. Ingen forutsetninger om ideelle gasser kan brukes i nr. 8.1.8.5 og vedlegg VII.  

I propankontrollen sammenlignes den beregnede massen av tilført C3H8 ved hjelp av HC-målinger og 

målinger av CVS-strømningshastighet med referanseverdien. 

8.1.8.5.2. Metode for å tilføre en kjent propanmengde til CVS-systemet 

Den samlede nøyaktigheten til CVS-prøvetakings- og analysesystemet skal bestemmes ved å tilføre en kjent masse 

av forurensende gass til systemet mens dette fungerer på vanlig måte. Den forurensende gassen analyseres og 

massen beregnes i samsvar med vedlegg VII. Én av følgende to teknikker skal brukes. 

a) Gravimetrisk måling skal foretas på følgende måte: Massen av en liten flaske fylt med karbonmonoksid eller 

propan skal bestemmes med en nøyaktighet på ± 0,01 gram. CVS-systemet settes i drift som ved en vanlig 

eksosutslippsprøving i 5 til 10 minutter samtidig som karbonmonoksid eller propan tilføres systemet. 

Mengden av ren gass som avgis, bestemmes ved differensialveiing. En gassprøve skal analyseres med det 

vanlige utstyret (prøvesekk eller integrasjonsmetoden), og gassens masse beregnes. 

b) Måling ved hjelp av en dyse med kritisk strømning skal foretas på følgende måte: En kjent mengde ren gass 

(karbonmonoksid eller propan) skal føres inn i CVS-systemet gjennom en kalibrert dyse med kritisk 

strømning. Dersom innløpstrykket er tilstrekkelig høyt, er strømningshastigheten, som reguleres ved hjelp av 

dysen med kritisk strømning, uavhengig av dysens utløpstrykk (kritisk strømning). CVS-systemet skal settes i 

drift som ved en vanlig eksosutslippsprøving i 5 til 10 minutter. En gassprøve skal analyseres med det vanlige 

utstyret (prøvesekk eller integrasjonsmetoden), og gassens masse beregnes. 

8.1.8.5.3. Forberedelse av propankontroll 

Propankontrollen skal forberedes på følgende måte: 

a) Dersom en referansemasse av C3H8 brukes i stedet for en referansestrømningshastighet, skal en flaske fylt med 

C3H8 brukes. Referanseflaskens C3H8-masse skal bestemmes med en nøyaktighet på ± 0,5 % av mengden 

C3H8 som forventes å bli brukt.  
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b) Passende strømningshastigheter skal velges for CVS-systemet og C3H8. 

c) En injektor for C3H8 skal velges i CVS-systemet. Injektoren skal være plassert så nær som mulig stedet der 

motorens eksosanlegg føres inn i CVS-systemet. C3H8-flasken skal koples til innsprøytingssystemet. 

d) CVS-systemet skal settes i drift og stabiliseres. 

e) Eventuelle varmevekslere i prøvetakingssystemet skal varmes opp eller kjøles på forhånd. 

f) Oppvarmede eller avkjølte komponenter, som prøvetakingsledninger, filtre, kjølere og pumper, skal ha 

mulighet til å stabilisere seg ved driftstemperaturen. 

g) Dersom det er relevant, skal verifisering av tetthet på vakuumsiden av HC-prøvetakingssystemet utføres som 

angitt i nr. 8.1.8.7. 

8.1.8.5.4. Klargjøring av HC-prøvetakingssystemet for propankontroll 

Verifisering av tetthet på vakuumsiden av HC-prøvetakingssystemet kan utføres i samsvar med bokstav g) i dette 

nummer. Dersom denne framgangsmåten brukes, kan framgangsmåten for HC-forurensning i nr. 7.3.1.2 brukes. 

Dersom tetthetskontroll på vakuumsiden ikke utføres i samsvar med bokstav g), skal HC-prøvetakingssystemet 

nullstilles, justeres og verifiseres for forurensning på følgende måte: 

a) Det laveste HC-analysatorområdet som kan måle forventet C3H8-konsentrasjon for CVS- og C3H8-strømnings-

hastigheter, skal velges. 

b) HC-analysatoren skal nullstilles ved hjelp av nullstillingsluft som tilføres ved analysatorporten. 

c) HC-analysatoren skal justeres ved hjelp av C3H8-justeringsgass som tilføres ved analysatorporten. 

d) Nullstillingsluft skal ha overløp ved HC-sonden eller inn i en kopling mellom HC-sonden og overføringsled-

ningen. 

e) Den stabile HC-konsentrasjonen i HC-prøvetakingssystemet skal måles som overløpsstrømmer av 

nullstillingsluft. Ved partiprøvetaking av HC skal partibeholderen (f.eks. en sekk) fylles, og overløpskon-

sentrasjonen av HC skal måles. 

f) Dersom overløpskonsentrasjonen av HC er høyere enn 2 μmol/mol, kan framgangsmåten ikke fortsette før 

forurensningen er fjernet. Kilden til forurensningen skal fastslås, og korrigerende tiltak skal treffes, som 

rengjøring av systemet eller utskifting av forurensede deler. 

g) Dersom overløpskonsentrasjonen av HC ikke overstiger 2 μmol/mol, skal denne verdien registreres som xHCinit 

og brukes til å korrigere HC-forurensning som angitt i avsnitt 2 i vedlegg VII (massebasert metode) eller 

avsnitt 3 i vedlegg VII (molbasert metode). 

8.1.8.5.5. Utførelse av propankontroll 

a) Propankontrollen skal utføres på følgende måte: 

i) Ved partiprøvetaking av HC skal rene lagringsmedier, for eksempel tomme sekker, tilkoples. 

ii) HC-måleinstrumenter skal brukes i samsvar med produsentens anvisninger. 

iii) Dersom det forventes korreksjon for bakgrunnskonsentrasjoner av HC i fortynningsluften, skal denne 

bakgrunnskonsentrasjonen av HC i fortynningsluften måles og registreres.  
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iv) Alle integreringsinnretninger skal nullstilles. 

v) Prøvetakingen skal begynne, og alle strømningsintegratorer skal settes i gang. 

vi) C3H8 skal slippes ut med den hastigheten som velges. Dersom en referansestrømningshastighet for C3H8 

brukes, skal integreringen av denne strømningshastigheten settes i gang. 

vii) C3H8 skal slippes ut helt til det er sluppet ut minst nok C3H8 til å sikre nøyaktig mengdebestemmelse av 

referanse-C3H8 og målt C3H8. 

viii) C3H8-flasken skal stenges, og prøvetakingen skal fortsette til det er tatt hensyn til forsinkelser på grunn av 

prøvetransport og analysatorens respons. 

ix) Prøvetakingen skal avsluttes, og alle integratorer skal stanses. 

b) Dersom måling med en dyse med kritisk strømning benyttes, kan følgende framgangsmåte følges for 

propankontroll som alternativ til metoden i nr. 8.1.8.5.5 bokstav a): 

i) Ved partiprøvetaking av HC skal rene lagringsmedier, for eksempel tomme sekker, tilkoples. 

ii) HC-måleinstrumenter skal brukes i samsvar med produsentens anvisninger. 

iii) Dersom det forventes korreksjon for bakgrunnskonsentrasjoner av HC i fortynningsluften, skal denne 

bakgrunnskonsentrasjonen av HC i fortynningsluften måles og registreres. 

iv) Alle integreringsinnretninger skal nullstilles. 

v) Innholdet i C3H8-referanseflasken skal slippes ut med den hastigheten som velges. 

vi) Prøvetakingen skal begynne, og alle strømningsintegratorer skal settes i gang etter at det er bekreftet at 

HC-konsentrasjonen er stabil. 

vii) Flaskens innhold skal slippes ut helt til det er sluppet ut minst nok C3H8 til å sikre nøyaktig mengdebe-

stemmelse av referanse-C3H8 og målt C3H8. 

viii) Alle integratorer skal stanses. 

ix) C3H8-referanseflasken skal stenges. 

8.1.8.5.6. Vurdering av propankontrollen 

Framgangsmåten etter prøving skal utføres på følgende måte: 

a) Dersom det er brukt partiprøvetaking, skal partiprøvene analyseres så snart det er praktisk mulig. 

b) Etter analyse av HC skal det korrigeres for forurensning og bakgrunnskonsentrasjon. 

c) Samlet C3H8-masse på grunnlag av CVS- og HC-data skal beregnes som angitt i vedlegg VII, ved hjelp av 

molmassen av C3H8, MC3H8, i stedet for den effektive molmassen av HC, MHC. 

d) Dersom en referansemasse (gravimetrisk måling) brukes, skal flaskens propanmasse bestemmes med en 

nøyaktighet på ± 0,5 %, og C3H8-referansemassen skal bestemmes ved å trekke den tomme flaskens 

propanmasse fra den fulle flaskens propanmasse. Dersom en dyse med kritisk strømning (måling med dyse 

med kritisk strømning) brukes, skal propanmassen bestemmes som strømningshastigheten multiplisert med 

prøvingstiden. 

e) C3H8-referansemassen skal trekkes fra den beregnede massen. Dersom denne differansen er innenfor ± 3,0 % 

av referansemassen, er CVS-systemet godkjent i denne verifiseringen.  
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8.1.8.5.7. Verifisering av sekundærfortynningssystem for partikler 

Når propankontrollen skal gjentas for å verifisere sekundærfortynningssystemet for partikler, skal følgende 

framgangsmåte i bokstav a)–d) følges ved denne verifiseringen: 

a) HC-prøvetakingssystemet skal konfigureres slik at det tas ut en prøve i nærheten av partiprøvetakings-

systemets lagringsmedium (f.eks. et partikkelfilter). Dersom det absolutte trykket på dette stedet er for lavt til 

at en HC-prøve kan tas ut, kan denne tas fra partiprøvetakingssystemets pumpeutløp. Det skal utvises 

forsiktighet ved prøvetaking fra pumpeutløpet fordi en ellers akseptabel lekkasje i pumpen nedstrøms 

partiprøvetakingssystemets strømningsmåler vil føre til at propankontrollen underkjennes. 

b) Propankontrollen skal gjentas som beskrevet i dette nummer, men det skal tas prøver av HC fra partiprøveta-

kingssystemet. 

c) C3H8-masse skal beregnes, idet det tas hensyn til eventuell sekundærfortynning fra partiprøvetakingssystemet. 

d) C3H8-referansemassen skal trekkes fra den beregnede massen. Dersom denne differansen er innenfor ± 5 % av 

referansemassen, er partiprøvetakingssystemet godkjent i denne verifiseringen. I motsatt fall skal korrigerende 

tiltak treffes. 

8.1.8.5.8. Verifisering av prøvetørkeren 

Dersom en fuktighetsføler for kontinuerlig overvåking av doggpunkt ved prøvetørkerens utløp brukes, får denne 

kontrollen ikke anvendelse, såfremt det sikres at fuktigheten ved tørkerens utløp er lavere enn de minsteverdiene 

som brukes til dempings-, interferens- og kompensasjonskontroll. 

a) Dersom en prøvetørker som tillatt i nr. 9.3.2.3.1, brukes til å fjerne vann fra prøvegassen, skal ytelsen for 

termiske kjølere verifiseres ved montering og etter større vedlikehold. For osmotiske membrantørkere skal 

ytelsen verifiseres ved montering, etter større vedlikehold og innen 35 dager før prøving. 

b) Vann kan hindre en analysators evne til å måle den relevante eksosbestanddelen og fjernes dermed enkelte 

ganger før prøvegassen når analysatoren. For eksempel kan vann påvirke en CLD-analysators NOx-respons 

med negativ interferens ved å dempe responsen og påvirke en NDIR-analysator med positiv interferens ved å 

forårsake en respons som ligner den fra CO. 

c) Prøvetørkeren skal oppfylle spesifikasjonene som er fastsatt i nr. 9.3.2.3.1 for doggpunkt, Tdew, og absolutt 

trykk, ptotal, nedstrøms den osmotiske membrantørkeren eller den termiske kjøleren. 

d) Følgende framgangsmåte for verifisering av prøvetørkeren skal brukes til å bestemme prøvetørkerens ytelse, 

eller en annen protokoll skal utformes på grunnlag av godt teknisk skjønn: 

i) Rør av polytetrafluoretylen («PTFE») eller rustfritt stål skal brukes til de nødvendige koplingene. 

ii) N2 eller renset luft skal fuktes ved å bobles gjennom destillert vann i en lukket beholder der gassen fuktes 

til det høyeste prøvedoggpunktet som anslås under utslippsprøvetakingen. 

iii) Den fuktede gassen skal tilføres oppstrøms prøvetørkeren. 

iv) Temperaturen i den fuktede gassen nedstrøms beholderen skal holdes ved minst 5 °C over gassens 

doggpunkt. 

v) Den fuktede gassens doggpunkt, Tdew, og trykk, ptotal, skal måles så nær prøvetørkerens innløp som mulig 

for å sikre at doggpunktet er det høyeste som ble anslått under utslippsprøvetakingen. 

vi) Den fuktede gassens doggpunkt, Tdew, og trykk, ptotal, skal måles så nær prøvetørkerens utløp som mulig.  
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vii) Prøvetørkeren oppfyller kravene i verifiseringen dersom resultatet beskrevet i bokstav d) vi) i dette 

avsnitt er mindre enn doggpunktet som tilsvarer prøvetørkerens spesifikasjoner som fastsatt i 

nr. 9.3.2.3.1, pluss 2 °C, eller dersom molfraksjonen definert i bokstav d) vi) er mindre enn tilsvarende 

spesifikasjoner for prøvetørkeren pluss 0,002 mol/mol eller 0,2 volumprosent. Legg merke til at 

prøvedoggpunktet i denne verifiseringen uttrykkes i absolutt temperatur, Kelvin. 

8.1.8.6. Periodisk kalibrering av systemer med delstrømsfortynning av partikler og tilhørende målesystemer for råeksos 

8.1.8.6.1. Spesifikasjoner for differansestrømningsmåling 

I systemer med delstrømsfortynning der det tas en proporsjonal prøve av råeksos, er nøyaktigheten i prøve-

strømmen qmp særlig viktig dersom den ikke måles direkte, men bestemmes ved differansestrømningsmåling som 

angitt i ligning (6-20): 

qmp = qmdew – qmdw (6-20) 

der 

qmp er prøvemassestrømmen av eksos til systemet med delstrømsfortynning, 

qmdw er massestrømmen av fortynningsluft under våte forhold, 

qmdew er massestrømmen av fortynnet eksos under våte forhold. 

I dette tilfellet skal den største differansefeilen være slik at nøyaktigheten for qmp er innenfor ± 5 % når 

fortynningsforholdet er mindre enn 15. Den kan beregnes ved å ta den kvadratiske gjennomsnittsverdien av feilene 

i hvert instrument. 

Akseptabel nøyaktighet for qmp kan oppnås ved én av følgende metoder: 

a) Den absolutte nøyaktigheten for qmdew og qmdw er ± 0,2 %, som garanterer en nøyaktighet for qmp på ≤ 5 % ved 

et fortynningsforhold på 15. Ved høyere fortynningsforhold vil imidlertid feilene bli større. 

b) Kalibrering av qmdw i forhold til qmdew utføres slik at det oppnås samme nøyaktighet for qmp som i bokstav a). 

Nærmere opplysninger finnes i nr. 8.1.8.6.2. 

c) Nøyaktigheten for qmp bestemmes indirekte ut fra fortynningsforholdets nøyaktighet, som bestemt ved en 

sporgass, f.eks. CO2. qmp skal bestemmes med en nøyaktighet som tilsvarer metoden i bokstav a). 

d) Den absolutte nøyaktigheten for qmdew og qmdw ligger innenfor ± 2 % av full skalaverdi, den største 

differansefeilen mellom qmdew og qmdw ligger innenfor 0,2 %, og linearitetsfeilen ligger innenfor ± 0,2 % av 

høyeste verdi for qmdew som er observert under prøvingen. 

8.1.8.6.2. Kalibrering av differansestrømningsmåling 

Systemer med delstrømsfortynning der det tas en proporsjonal prøve av råeksos, skal kalibreres regelmessig med 

en nøyaktig strømningsmåler som kan føres tilbake til internasjonale og/eller nasjonale standarder. Strømnings-

måleren eller strømningsmåleinstrumentet skal kalibreres ved hjelp av én av følgende framgangsmåter, på en slik 

måte at sondestrømmen qmp inn i tunnelen oppfyller nøyaktighetskravene i nr. 8.1.8.6.1. 

a) Strømningsmåleren for qmdw skal seriekoples med strømningsmåleren for qmdew, og forskjellen mellom de to 

strømningsmålerne skal kalibreres for minst fem innstillingspunkter med strømningsverdier jevnt fordelt 

mellom den laveste qmdw-verdien som brukes ved prøvingen, og den qmdew-verdien som brukes ved prøvingen. 

Strømmen kan ledes utenom fortynningstunnelen. 

b) En kalibrert strømningsinnretning skal seriekoples med strømningsmåleren for qmdew, og nøyaktigheten skal 

kontrolleres for den verdien som brukes ved prøvingen. Den kalibrerte strømningsinnretningen skal 

seriekoples med strømningsmåleren for qmdw, og nøyaktigheten skal kontrolleres for minst fem innstillinger 

som tilsvarer fortynningsforholdet mellom 3 og 15, i forhold til qmdew-verdien som brukes ved prøvingen.  
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c) Overføringsledningen TL (se figur 6.7) skal koples fra eksosanlegget, og en kalibrert strømningsmåler med et 

passende måleområde for å måle qmp skal koples til overføringsledningen. qmdew skal stilles på den verdien som 

brukes ved prøvingen, og qmdw skal stilles sekvensielt inn på minst fem verdier som tilsvarer fortynnings-

forhold mellom 3 og 15. Alternativt kan det etableres en særlig kalibreringsvei, som leder utenom tunnelen, 

men der den samlede luftstrømmen og fortynningsluftstrømmen ledes gjennom de tilsvarende målerne som 

ved den faktiske prøvingen. 

d) En sporgass skal føres inn i eksosanleggets overføringsledning TL. Denne sporgassen kan være en bestanddel 

av eksosen, f.eks. CO2 eller NOx. Etter fortynning i tunnelen skal sporgassen måles. Dette skal utføres for fem 

fortynningsforhold mellom 3 og 15. Prøvestrømmens nøyaktighet skal bestemmes ut fra fortynningsforholdet 

rd ved hjelp av ligning (6-21): 

qmp = qmdew / rd (6-21) 

Gassanalysatorenes nøyaktighet skal tas i betraktning for å sikre nøyaktigheten for qmp. 

8.1.8.6.3. Særlige krav til differansestrømningsmåling 

Det anbefales sterkt å kontrollere karbonstrøm ved hjelp av faktisk eksos for å påvise måle- og regulerings-

problemer og verifisere at delstrømssystemet fungerer riktig. Kontroll av karbonstrøm skal foretas minst hver gang 

en ny motor blir montert, eller når det er foretatt viktige endringer i prøvingsstanden. 

Motoren skal kjøres med høyeste dreiemomentbelastning og høyeste turtall eller i en annen stasjonær tilstand som 

produserer minst 5 % CO2. Delstrømsprøvetakingssystemet skal kjøres med en fortynningsfaktor på omlag 15:1. 

Dersom det gjennomføres en kontroll av karbonstrøm, får tillegg 2 til vedlegg VII anvendelse. Strømnings-

hastighetene for karbon skal beregnes i samsvar med ligningene i tillegg 2 til vedlegg VII. Alle strømnings-

hastigheter for karbon skal ligge innenfor et område på 5 %. 

8.1.8.6.3.1. Kontroll før prøving 

Innen to timer før prøving skal det foretas en kontroll på følgende måte: 

Strømningsmålernes nøyaktighet skal kontrolleres ved hjelp av samme metode som ved kalibrering (se 

nr. 8.1.8.6.2) for minst to punkter, herunder strømningsverdier for qmdw som tilsvarer fortynningsforhold på 

mellom 5 og 15 for qmdew-verdien som brukes ved prøvingen. 

Dersom de verdiene som er registrert ved hjelp av kalibreringsmetoden beskrevet i nr. 8.1.8.6.2, kan vise at 

strømningsmålerens kalibrering er stabil over et lengre tidsrom, kan kontrollen før prøving utelates. 

8.1.8.6.3.2. Bestemmelse av omdanningstiden 

Systemets innstillinger ved evaluering av omdanningstiden skal være de samme som ved målingene under 

prøvingen. Omdanningstiden, som definert i nr. 2.4 i tillegg 5 til dette vedlegg og i figur 6-11, skal bestemmes ved 

hjelp av følgende metode: 

En uavhengig referansestrømningsmåler med et passende måleområde i forhold til sondestrømmen skal 

seriekoples med og koples til nær sonden. Denne strømningsmåleren skal ha en omdanningstid på under 100 ms 

for den strømningstrinnstørrelsen som brukes ved måling av reaksjonstiden, og ha en strømningstrykkbegrensning 

som er tilstrekkelig lav til at den ikke påvirker den dynamiske ytelsen i systemet med delstrømsfortynning i 

samsvar med godt teknisk skjønn. Den inngående eksosstrømmen (eller luftstrømmen, dersom eksosstrømmen 

beregnes) til systemet med delstrømsfortynning skal endres trinnvis, fra lav strøm til minst 90 % av full skalaverdi. 

Utløseren for den trinnvise endringen skal være den samme som den som brukes til å starte den foregripende 

reguleringen ved den faktiske prøvingen. Påvirkningen på eksosstrømtrinnene og strømningsmålerens respons skal 

registreres med en målefrekvens på minst 10 Hz.  



Nr. 45/414 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 2.7.2020 

 

Ut fra disse dataene bestemmes delstrømsfortynningssystemets omdanningstid, som er tiden fra trinnpåvirkningen 

begynner til strømningsmålerens respons har nådd 50 %. På samme måte skal omdanningstiden for qmp-signalet 

(dvs. prøvestrøm av eksos inn i systemet med delstrømsfortynning) og qmew,i-signalet (dvs. massestrømmen av 

eksos under våte forhold fra eksosstrømningsmåleren) bestemmes. Disse signalene brukes i regresjonskontrollen 

som foretas etter hver prøving (se nr. 8.2.1.2). 

Beregningen skal gjentas for minst fem stignings- og minskningspåvirkninger, og det skal beregnes et 

gjennomsnitt av resultatene. Referansestrømningsmålerens interne omdanningstid (< 100 ms) skal trekkes fra 

denne verdien. Dersom foregripende regulering er påkrevd, skal delstrømsfortynningssystemets verdi for 

foregripende regulering anvendes i samsvar med nr. 8.2.1.2. 

8.1.8.7. Verifisering av tetthet på vakuumsiden 

8.1.8.7.1. Omfang og hyppighet 

Ved første montering av prøvetakingssystemet, etter større vedlikehold, f.eks. utskifting av forfilter, og innen åtte 

timer før hver driftssyklussekvens skal det verifiseres at det ikke finnes betydelige lekkasjer på vakuumsiden, ved 

hjelp av en av tetthetsprøvingene som er beskrevet i dette avsnitt. Denne verifiseringen får ikke anvendelse på 

fullstrømsdeler av et CVS-fortynningssystem. 

8.1.8.7.2. Måleprinsipper 

En lekkasje kan påvises enten ved å måle en liten strømningsmengde der det burde være nullstrømning, ved å 

påvise fortynning av en kjent konsentrasjon av justeringsgass som strømmer gjennom vakuumsiden i et prøveta-

kingssystem, eller ved å måle trykkøkningen i et tomt system. 

8.1.8.7.3. Tetthetsprøving ved lav strøm 

Et prøvetakingssystem skal prøves for lekkasjer ved lav strøm på følgende måte: 

a) Systemet skal i sondens ende forsegles ved hjelp av én av følgende framgangsmåter: 

i) Enden av prøvetakingssonden skal tettes eller tilstoppes. 

ii) Overføringsledningen skal frakoples ved sonden, og overføringsledningen skal tettes eller tilstoppes. 

iii) En lekkasjetett ventil på ledningen mellom sonden og overføringsledningen skal lukkes. 

b) Alle vakuumpumper skal settes i drift. Etter stabilisering skal det verifiseres at strømmen gjennom prøveta-

kingssystemets vakuumside er mindre enn 0,5 % av systemets normale strømningshastighet ved bruk. Typiske 

analysator- og omløpsstrømmer kan anslås som en tilnærming av systemets normale strømningshastighet ved 

bruk. 

8.1.8.7.4. Tetthetsprøving ved fortynning av justeringsgass 

Alle typer gassanalysatorer kan brukes til denne prøvingen. Dersom en FID brukes til denne prøvingen, skal 

eventuell HC-forurensning i prøvetakingssystemet korrigeres i samsvar med avsnitt 2 eller 3 i vedlegg VII om 

HC-bestemmelse. Villedende resultater skal unngås ved å bruke bare analysatorer med en repeterbarhet på minst 

0,5 % ved den konsentrasjonen av justeringsgass som brukes ved denne prøvingen. Tetthetsprøvingen på 

vakuumsiden skal utføres på følgende måte: 

a) En gassanalysator skal klargjøres som ved utslippsprøving. 

b) Justeringsgassen skal tilføres analysatorporten, og det skal verifiseres at justeringsgassens konsentrasjon måles 

innenfor forventet nøyaktighet og med forventet repeterbarhet. 

c) Overløpsjusteringsgass skal ledes til ett av følgende steder i prøvetakingssystemet: 

i) Prøvetakingssondens ende.  
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ii) Overføringsledningen skal frakoples ved sondetilkoplingen, og justeringsgassen skal ha overløp ved 

overføringsledningens åpne ende. 

iii) En treveisventil som monteres mellom sonden og overføringsledningen. 

d) Det skal verifiseres at konsentrasjonen av den målte overløpsjusteringsgassen ligger innenfor ± 0,5 % av 

justeringsgassens konsentrasjon. En målt verdi som er lavere enn forventet, tyder på lekkasje, mens en verdi 

som er høyere enn forventet, kan tyde på et problem med selve justeringsgassen eller analysatoren. En målt 

verdi som er høyere enn forventet, tyder ikke på lekkasje. 

8.1.8.7.5. Tetthetsprøving ved vakuumreduksjon 

Ved denne prøvingen skal prøvetakingssystemets volum på vakuumsiden settes under vakuum, og lekkasjen skal 

observeres som en reduksjon i vakuumet. Ved denne prøvingen skal prøvetakingssystemets kjente volum på 

vakuumsiden ligge innenfor ± 10 % av systemets faktiske volum. Ved denne prøvingen skal også måle-

instrumenter som oppfyller spesifikasjonene i nr. 8.1 og 9.4, brukes. 

Tetthetsprøving ved vakuumreduksjon skal utføres på følgende måte: 

a) Systemet skal i sondens ende forsegles så nær sondens åpning som mulig ved hjelp av én av følgende 

framgangsmåter: 

i) Enden av prøvetakingssonden skal tettes eller tilstoppes. 

ii) Overføringsledningen skal frakoples ved sonden, og overføringsledningen skal tettes eller tilstoppes. 

iii) En lekkasjetett ventil på ledningen mellom sonden og overføringsledningen skal lukkes. 

b) Alle vakuumpumper skal settes i drift. Det skal settes et vakuum som er representativt for vakuumet ved 

normale driftsforhold. Når det gjelder prøvesekker, anbefales det at den normale framgangsmåten for 

utpumping av prøvesekker gjentas to ganger for å redusere eventuelle innestengte volumer mest mulig. 

c) Prøvetakingspumpene skal slås av, og systemet skal forsegles. Det absolutte trykket i den innestengte gassen 

og eventuelt systemets absolutte temperatur skal måles og registreres. Det skal gis tilstrekkelig tid til at 

systemet kan stabilisere seg, og til at en lekkasje på 0,5 % har medført en trykkendring på minst ti ganger 

trykkgiverens oppløsning. Trykket og eventuelt temperaturen skal registreres på nytt. 

d) Lekkasjens strømningshastighet skal beregnes på grunnlag av en antatt nullverdi for volum av utpumpede sekker 

og på grunnlag av kjente verdier for prøvetakingssystemets volum, start- og sluttrykk, eventuelle temperaturer og 

tid som har gått. Det skal ved hjelp av ligning (6-22) verifiseres at lekkasjens strømningshastighet i vakuum-

reduksjonen er mindre enn 0,5 % av systemets normale strømningshastighet ved bruk: 

𝑞𝑉leak =
𝑉vac

𝑅

(
𝑝2

𝑇2
−

𝑝1

𝑇1
)

(𝑡2 − 𝑡1)
 (6-22) 

der 

qVleak er lekkasjens strømningshastighet i vakuumreduksjonen, mol/s, 

Vvac er det geometriske volumet av prøvetakingssystemets vakuumside, m3, 

R er den molare gasskonstanten, J/(mol · K), 

p2 er vakuumsidens absolutte trykk på tidspunktet t2, Pa, 

T2 er vakuumsidens absolutte temperatur på tidspunktet t2, K, 



Nr. 45/416 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 2.7.2020 

 

p1 er vakuumsidens absolutte trykk på tidspunktet t1, Pa, 

T1 er vakuumsidens absolutte temperatur på tidspunktet t1, K, 

t2 er tidspunktet ved avslutning av tetthetsprøving av vakuumreduksjon, s, 

t1 er tidspunktet ved start av tetthetsprøving av vakuumreduksjon, s. 

8.1.9. Måling av CO og CO2 

8.1.9.1. Verifisering av H2O-interferens for NDIR-analysatorer for CO2 

8.1.9.1.1. Omfang og hyppighet 

Dersom CO2 måles ved hjelp av en NDIR-analysator, skal interferensen fra H2O verifiseres etter første montering 

av analysatoren og etter større vedlikehold. 

8.1.9.1.2. Måleprinsipper 

H2O kan forstyrre en NDIR-analysators respons på CO2. Dersom NDIR-analysatoren benytter kompensasjons-

algoritmer som er basert på målinger av andre gasser, i gjennomføringen av denne interferensverifiseringen, skal 

slike målinger utføres samtidig for å prøve kompensasjonsalgoritmene når analysatorens interferens verifiseres. 

8.1.9.1.3. Systemkrav 

En NDIR-analysator for CO2 skal ha en H2O-interferens som ligger innenfor (0,0 ± 0,4) mmol/mol (av forventet 

gjennomsnittlig CO2-konsentrasjon). 

8.1.9.1.4. Framgangsmåte 

Interferensverifiseringen skal utføres på følgende måte: 

a) NDIR-analysatoren for CO2 skal settes i gang, brukes, nullstilles og justeres som før en utslippsprøving. 

b) En fuktet prøvingsgass skal dannes ved at nullstillingsluft som oppfyller spesifikasjonene i nr. 9.5.1, bobles 

gjennom destillert vann i en lukket beholder. Dersom prøven ikke ledes gjennom en tørker, skal beholderens 

temperatur reguleres slik at H2O-nivået blir minst like høyt som det høyeste nivået som forventes under 

prøving. Dersom prøven ledes gjennom en tørker under prøvingen, skal beholderens temperatur reguleres slik 

at H2O-nivået blir minst like høyt som det nivået som ble bestemt i nr. 9.3.2.3.1. 

c) Temperaturen i den fuktede prøvingsgassen skal holdes ved minst 5 oK over doggpunktet nedstrøms 

beholderen. 

d) Den fuktede prøvingsgassen skal tilføres prøvetakingssystemet. Den fuktede prøvingsgassen kan tilføres 

nedstrøms en eventuell prøvetørker dersom en slik brukes ved prøvingen. 

e) Den fuktede prøvingsgassens molfraksjon av vann, xH2O, skal måles så nær analysatorens innløp som mulig. 

For eksempel skal doggpunktet, Tdew, og det absolutte trykket, ptotal, måles for å beregne xH2O. 

f) Godt teknisk skjønn skal benyttes for å hindre kondens i overføringsledningene, koplingene eller ventilene fra 

det punktet der xH2O måles, til analysatoren.  
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g) Analysatorens respons skal få tid til å stabilisere seg. Stabiliseringstiden skal omfatte tid til å rense over-

føringsledningen og ta hensyn til analysatorens respons. 

h) Mens analysatoren måler prøvens konsentrasjon, skal 30 s med prøvingsdata registreres. Det aritmetiske 

gjennomsnittet av disse dataene skal beregnes. Analysatoren oppfyller kravene i interferensverifiseringen 

dersom denne verdien ligger innenfor (0,0 ± 0,4) mmol/mol. 

8.1.9.2. Verifisering av H2O- og CO2-interferens for NDIR-analysatorer for CO 

8.1.9.2.1. Omfang og hyppighet 

Dersom CO måles ved hjelp av en NDIR-analysator, skal interferensen fra H2O og CO2 verifiseres etter første 

montering av analysatoren og etter større vedlikehold. 

8.1.9.2.2. Måleprinsipper 

H2O og CO2 kan påvirke en NDIR-analysator med positiv interferens ved å forårsake en respons som ligner den 

fra CO. Dersom NDIR-analysatoren benytter kompensasjonsalgoritmer som er basert på målinger av andre gasser, 

i gjennomføringen av denne interferensverifiseringen, skal slike målinger utføres samtidig for å prøve kompen-

sasjonsalgoritmene når analysatorens interferens verifiseres. 

8.1.9.2.3. Systemkrav 

En NDIR-analysator for CO skal ha en kombinert H2O- og CO2-interferens som ligger innenfor ± 2 % av den 

forventede gjennomsnittlige CO-konsentrasjonen. 

8.1.9.2.4. Framgangsmåte 

Interferensverifiseringen skal utføres på følgende måte: 

a) NDIR-analysatoren for CO skal settes i gang, brukes, nullstilles og justeres som før en utslippsprøving. 

b) En fuktet CO2-prøvingsgass skal dannes ved at CO2-justeringsgass bobles gjennom destillert vann i en lukket 

beholder. Dersom prøven ikke ledes gjennom en tørker, skal beholderens temperatur reguleres slik at H2O-

nivået blir minst like høyt som det høyeste nivået som forventes under prøving. Dersom prøven ledes gjennom 

en tørker under prøvingen, skal beholderens temperatur reguleres slik at H2O-nivået blir minst like høyt som 

det nivået som ble bestemt i nr. 9.3.2.3.1.1. Det skal brukes en konsentrasjon av CO2-justeringsgass som er 

minst like høy som den høyeste konsentrasjonen som forventes under prøving. 

c) Den fuktede CO2-prøvingsgassen skal tilføres prøvetakingssystemet. Den fuktede CO2-prøvingsgassen kan 

tilføres nedstrøms en eventuell prøvetørker dersom en slik brukes ved prøvingen. 

d) Den fuktede prøvingsgassens molfraksjon av vann, xH2O, skal måles så nær analysatorens innløp som mulig. 

For eksempel skal doggpunktet, Tdew, og det absolutte trykket, ptotal, måles for å beregne xH2O. 

e) Godt teknisk skjønn skal benyttes for å hindre kondens i overføringsledningene, koplingene eller ventilene fra 

det punktet der xH2O måles, til analysatoren. 

f) Analysatorens respons skal få tid til å stabilisere seg. 

g) Mens analysatoren måler prøvens konsentrasjon, skal de målte verdiene registreres i 30 s. Det aritmetiske 

gjennomsnittet av disse dataene skal beregnes.  
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h) Analysatoren oppfyller kravene i interferensverifiseringen dersom resultatet av bokstav g) i dette nummer er 

innenfor toleransen som er angitt i nr. 8.1.9.2.3. 

i) Framgangsmåtene for interferensverifisering av CO2 og H2O kan også gjennomføres hver for seg. Dersom 

CO2- og H2O-nivåene som benyttes, er høyere enn de høyeste nivåene som forventes under prøvingen, skal 

hver observerte interferensverdi reduseres ved å multiplisere den observerte interferensen med forholdet 

mellom den høyeste forventede konsentrasjonsverdien og den faktiske verdien som benyttes i denne fram-

gangsmåten. Det kan gjennomføres framgangsmåter for interferensverifisering med separate H2O-

konsentrasjoner (ned til 0,025 mol/mol H2O-innhold) som er lavere enn de høyeste nivåene som forventes 

under prøvingen, men den observerte H2O-interferensen skal økes ved å multiplisere den observerte 

interferensen med forholdet mellom den høyeste forventede H2O-konsentrasjonsverdien og den faktiske 

verdien som benyttes i denne framgangsmåten. Summen av de to endrede interferensverdiene skal være 

innenfor toleransen som er angitt i nr. 8.1.9.2.3. 

8.1.10. Hydrokarbonmålinger 

8.1.10.1. Optimering og verifisering av FID-analysatorer 

8.1.10.1.1. Omfang og hyppighet 

For alle FID-analysatorer skal FID-enheten kalibreres ved første montering. Kalibreringen skal gjentas etter behov 

på grunnlag av godt teknisk skjønn. Følgende framgangsmåte skal følges for en FID som måler HC: 

a) FID-enhetens respons på ulike hydrokarboner skal optimeres etter første montering av analysatoren og etter 

større vedlikehold. FID-enhetens respons på propylen og toluen skal være mellom 0,9 og 1,1 i forhold til 

propan. 

b) FID-enhetens responsfaktor for metan (CH4) skal bestemmes etter første montering av analysatoren og etter 

større vedlikehold som angitt i nr. 8.1.10.1.4. 

c) Responsen på metan (CH4) skal verifiseres innen 185 dager før prøving. 

8.1.10.1.2. Kalibrering 

På grunnlag av godt teknisk skjønn skal det utarbeides en framgangsmåte for kalibrering som er basert på FID-

analysatorprodusentens anvisninger og anbefalt hyppighet for kalibrering av FID-enheten. FID-enheten skal 

kalibreres ved hjelp av C3H8-kalibreringsgasser som oppfyller spesifikasjonene i nr. 9.5.1. Den skal kalibreres på 

grunnlag av et karbontall på 1 (C1). 

8.1.10.1.3. Optimering av FID-analysatorers HC-respons 

Denne framgangsmåten gjelder bare for FID-analysatorer som måler HC. 

a) Instrumentprodusentens krav og god teknisk skjønn skal benyttes ved første oppstart av instrumentet og 

grunnleggende driftsjustering ved hjelp av FID-drivstoff og nullstillingsluft. Oppvarmede FID-analysatorer 

skal være innenfor det påkrevde driftstemperaturområdet. FID-responsen skal optimeres slik at den oppfyller 

kravet til responsfaktorer for hydrokarboner og kontrollen for oksygeninterferens i samsvar med nr. 8.1.10.1.1 

bokstav a) og nr. 8.1.10.2 i det vanligste måleområdet som forventes under utslippsprøvingen. Et høyere 

analysatorområde kan brukes i samsvar med instrumentprodusentens anbefaling og godt teknisk skjønn for å 

optimere FID-enheten dersom det vanlige analysatorområdet er lavere enn det minste området for optimering 

som er angitt av instrumentprodusenten. 

b) Oppvarmede FID-analysatorer skal være innenfor det påkrevde driftstemperaturområdet. FID-responsen skal 

optimeres i det vanligste måleområdet som forventes under utslippsprøvingen. Med drivstoff- og luft-

strømmengden innstilt slik produsenten har anbefalt, skal det føres en justeringsgass inn i analysatoren.  
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c) Ved optimering skal trinn i)–iv) eller instrumentprodusentens anbefalte framgangsmåte følges. Alternativt kan 

optimeringen utføres etter framgangsmåtene i SAE-dokument nr. 770141. 

i) Responsen på en gitt drivstoffstrøm skal bestemmes ut fra differansen mellom responsen på justerings-

gassen og nullgassresponsen. 

ii) Drivstoffstrømmen skal innstilles trinnvis over og under produsentens spesifikasjoner. Responsen på 

justeringsgassen og på nullgassen ved disse drivstoffstrømmene skal registreres. 

iii) Differansen mellom responsen på justeringsgassen og nullgassresponsen skal avtegnes, og drivstoff-

strømmen innstilles slik at den svarer til den «fete» siden av kurven. Denne opprinnelige innstillingen for 

strømningshastighet må kanskje optimeres ytterligere avhengig av resultatene av responsfaktorene for 

hydrokarboner og kontrollen for oksygeninterferens i samsvar med nr. 8.1.10.1.1 bokstav a) og 

nr. 8.1.10.2. 

iv) Dersom responsfaktorene for oksygeninterferens eller hydrokarboner ikke oppfyller nedenstående 

spesifikasjoner, skal luftstrømmen innstilles trinnvis over og under produsentens spesifikasjoner, og 

nr. 8.1.10.1.1 bokstav a) og nr. 8.1.10.2 gjentas for hver strøm. 

d) Optimale strømningshastigheter og/eller trykk for FID-drivstoffet og brennerluften skal bestemmes, og det 

skal tas prøver av dem som registreres til senere bruk. 

8.1.10.1.4. Bestemmelse av CH4-responsfaktor for FID-analysatorer for HC 

Ettersom FID-analysatorer vanligvis har en annen respons på CH4 enn på C3H8, skal hver FID-analysators CH4-

responsfaktor, RFCH4[THC-FID], bestemmes etter FID-optimering. Den RFCH4[THC-FID]-faktoren som sist ble målt i 

samsvar med dette avsnitt, skal brukes ved beregningen av HC som beskrevet i avsnitt 2 i vedlegg VII 

(massebasert metode) eller avsnitt 3 i vedlegg VII (molbasert metode), for å kompensere for CH4-respons. 

RFCH4[THC-FID] skal bestemmes på følgende måte: 

a) En konsentrasjon for C3H8-justeringsgassen skal velges for å justere analysatoren før utslippsprøvingen. Bare 

justeringsgasser som oppfyller spesifikasjonene i nr. 9.5.1 skal velges, og C3H8-konsentrasjonen skal 

registreres. 

b) En CH4-justeringsgass som oppfyller spesifikasjonene i nr. 9.5.1 skal velges, og CH4-konsentrasjonen skal 

registreres. 

c) FID-analysatoren skal brukes i samsvar med produsentens anvisninger. 

d) Det skal bekreftes at FID-analysatoren er kalibrert med C3H8. Kalibreringen skal utføres på grunnlag av et 

karbontall på 1 (C1). 

e) FID-analysatoren skal nullstilles med en nullgass som brukes til utslippsprøving. 

f) FID-analysatoren skal justeres med den valgte C3H8-justeringsgassen. 

g) CH4-justeringsgassen som ble valgt i samsvar med bokstav b), skal tilføres ved FID-analysatorens 

prøvetakingsport. 

h) Analysatorens respons skal stabiliseres. Stabiliseringstiden kan omfatte tid til å rense analysatoren og ta 

hensyn til analysatorens respons. 

i) Mens analysatoren måler CH4-konsentrasjonen, skal 30 s med prøvingsdata registreres, og det aritmetiske 

gjennomsnittet av disse verdiene skal beregnes. 

j) Den gjennomsnittlige målte konsentrasjonen skal divideres med den registrerte justeringskonsentrasjonen av 

CH4-kalibreringsgass. Resultatet er FID-analysatorens responsfaktor for CH4, RFCH4[THC-FID].  
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8.1.10.1.5. Verifisering av respons på metan (CH4) for FID-analysatorer for HC 

Dersom verdien av RFCH4[THC-FID] beregnet i samsvar med nr. 8.1.10.1.4 ligger innenfor ± 5,0 % av den sist 

fastsatte verdien, godkjennes FID-analysatoren for HC i verifiseringen av metanrespons. 

a) Det skal først verifiseres at trykk og/eller strømningshastigheter for FID-drivstoffet, brennerluften og prøven 

ligger innenfor ± 0,5 % av de sist registrerte verdiene som angitt i nr. 8.1.10.1.3. Dersom disse 

strømningshastighetene må justeres, skal en ny verdi for RFCH4[THC-FID] bestemmes som angitt i nr. 8.1.10.1.4. 

Det skal verifiseres at den fastsatte verdien for RFCH4[THC-FID] er innenfor toleransen som er spesifisert i 

nr. 8.1.10.1.5. 

b) Dersom verdien for RFCH4[THC-FID] ikke er innenfor toleransen som er spesifisert i nr. 8.1.10.1.5, skal FID-

responsen optimeres på nytt som angitt i nr. 8.1.10.1.3. 

c) En ny verdi for RFCH4[THC-FID] skal bestemmes i samsvar med bestemmelsene i nr. 8.1.10.1.4. Denne nye 

verdien for RFCH4[THC-FID] skal brukes ved beregningen av HC som beskrevet i avsnitt 2 i vedlegg VII 

(massebasert metode) eller avsnitt 3 i vedlegg VII (molbasert metode) 

8.1.10.2. Ikke-støkiometrisk verifisering av O2-interferens for FID-analysatorer for råeksos 

8.1.10.2.1. Omfang og hyppighet 

Dersom FID-analysatorer brukes til måling av råeksos, skal O2-interferensen verifiseres ved første montering og 

etter større vedlikehold. 

8.1.10.2.2. Måleprinsipper 

Endringer i O2-konsentrasjonen i råeksos kan påvirke FID-responsen ved å endre FID-analysatorens flamme-

temperatur. FID-drivstoffet, brennerluften og prøvestrømmen skal optimeres for å oppfylle kravene i denne 

verifiseringen. FID-analysatorens ytelse skal verifiseres med kompensasjonsalgoritmene for O2-interferens som 

brukes under utslippsprøving. 

8.1.10.2.3. Systemkrav 

Alle FID-analysatorer som brukes under prøving, skal oppfylle kravene i verifiseringen av O2-interferens etter 

framgangsmåten i dette avsnitt. 

8.1.10.2.4. Framgangsmåte 

O2-interferens i FID-analysatorer skal bestemmes på følgende måte, idet det bemerkes at én eller flere 

utblandingsenheter for gass kan brukes til å skape de konsentrasjonene av referansegass som kreves for å utføre 

denne verifiseringen: 

a) Det skal velges tre justeringsreferansegasser som oppfyller spesifikasjonene angitt i nr. 9.5.1 og har den 

C3H8-konsentrasjonen som skal brukes til å justere analysatorene før utslippsprøvingen. CH4-justerings-

referansegasser skal velges for FID-analysatorer som er kalibrert med CH4 og en metanseparator. De tre 

balansegasskonsentrasjonene skal velges slik at konsentrasjonene av O2 og N2 representerer de laveste og 

høyeste og mellomliggende O2-konsentrasjonene som forventes under prøving. Kravet om å bruke den 

gjennomsnittlige O2-konsentrasjonen kan utelates dersom FID-analysatoren kalibreres med en justeringsgass 

som er balansert med den gjennomsnittlige forventede oksygenkonsentrasjonen. 

b) Det skal bekreftes at FID-analysatoren oppfyller alle spesifikasjonene i nr. 8.1.10.1. 

c) FID-analysatoren skal settes i gang og brukes som før en utslippsprøving. Uavhengig av FID-brennerens 

luftkilde under prøving skal nullstillingsluft brukes som luftkilde for FID-brenneren ved denne verifiseringen.  
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d) Analysatoren skal nullstilles. 

e) Analysatoren skal justeres ved hjelp av en justeringsgass som brukes under utslippsprøvingen. 

f) Nullresponsen skal kontrolleres ved hjelp av nullgassen som brukes under utslippsprøvingen. Det skal 

fortsettes til neste trinn dersom den gjennomsnittlige nullresponsen for 30 s med prøvingsdata ligger innenfor 

± 0,5 % av justeringsreferanseverdien som brukes i bokstav e) i dette nummer, ellers skal framgangsmåten 

startes på nytt ved bokstav d) i dette nummer. 

g) Analysatorens respons skal kontrolleres ved hjelp av den justeringsgassen som har den laveste O2-

konsentrasjonen som forventes under prøving. Den gjennomsnittlige responsen for 30 s med stabiliserte 

prøvingsdata skal registreres som xO2minHC. 

h) FID-analysatorens nullrespons skal kontrolleres ved hjelp av nullgassen som brukes under utslippsprøvingen. 

Neste trinn skal utføres dersom den gjennomsnittlige nullresponsen for 30 s med stabiliserte prøvingsdata 

ligger innenfor ± 0,5 % av justeringsreferanseverdien som brukes i bokstav e) i dette nummer, ellers skal 

framgangsmåten startes på nytt ved bokstav d) i dette nummer. 

i) Analysatorens respons skal kontrolleres ved hjelp av den justeringsgassen som har den gjennomsnittlige O2-

konsentrasjonen som forventes under prøving. Den gjennomsnittlige responsen for 30 s med stabiliserte 

prøvingsdata skal registreres som xO2avgHC. 

j) FID-analysatorens nullrespons skal kontrolleres ved hjelp av nullgassen som brukes under utslippsprøvingen. 

Neste trinn skal utføres dersom den gjennomsnittlige nullresponsen for 30 s med stabiliserte prøvingsdata 

ligger innenfor ± 0,5 % av justeringsreferanseverdien som brukes i bokstav e) i dette nummer, ellers skal 

framgangsmåten startes på nytt ved bokstav d) i dette nummer. 

k) Analysatorens respons skal kontrolleres ved hjelp av den justeringsgassen som har den høyeste O2-

konsentrasjonen som forventes under prøving. Den gjennomsnittlige responsen for 30 s med stabiliserte 

prøvingsdata skal registreres som xO2maxHC. 

l) FID-analysatorens nullrespons skal kontrolleres ved hjelp av nullgassen som brukes under utslippsprøvingen. 

Neste trinn skal utføres dersom den gjennomsnittlige nullresponsen for 30 s med stabiliserte prøvingsdata 

ligger innenfor ± 0,5 % av justeringsreferanseverdien som brukes i bokstav e) i dette nummer, ellers skal 

framgangsmåten startes på nytt ved bokstav d) i dette nummer. 

m) Den prosentvise forskjellen mellom O2maxHC og referansegasskonsentrasjonen skal beregnes. Den prosentvise 

forskjellen mellom xO2avgHC og referansegasskonsentrasjonen skal beregnes. Den prosentvise forskjellen 

mellom O2minHC og referansegasskonsentrasjonen skal beregnes. Den største prosentvise forskjellen mellom de 

tre skal bestemmes. Dette er O2-interferensen. 

n) Dersom O2-interferensen ligger innenfor ± 3 %, godkjennes FID-analysatoren i verifiseringen av O2-

interferens. I motsatt fall må ett eller flere av følgende tiltak treffes for å utbedre mangelen: 

i) Verifiseringen skal gjentas for å avgjøre om det ble gjort en feil i framgangsmåten. 

ii) Nullstillings- og justeringsgasser med høyere eller lavere O2-konsentrasjoner skal velges til utslipps-

prøvingen, og verifiseringen skal gjentas. 

iii) FID-brennerens luft, drivstoff og prøvestrøm skal justeres. Legg merke til at dersom disse strømnings-

hastighetene justeres for en FID-analysator for THC for å oppfylle kravene til verifisering av O2-

interferens, skal RFCH4 tilbakestilles før den neste RFCH4-verifiseringen. O2-interferensen skal verifiseres 

på nytt etter justeringen, og RFCH4 skal bestemmes. 

iv) FID-analysatoren skal repareres eller skiftes ut, og O2-interferensen skal verifiseres på nytt. 

8.1.10.3. Metanseparatorens gjennomtrengingsfraksjoner (reservert)  
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8.1.11. NOx-målinger 

8.1.11.1. Verifisering av CO2- og H2O-demping for CLD-analysatorer 

8.1.11.1.1. Omfang og hyppighet 

Dersom en CLD-analysator brukes til å måle NOx, skal H2O- og CO2-dempingen verifiseres etter at CLD-

analysatoren er montert og etter større vedlikehold. 

8.1.11.1.2. Måleprinsipper 

H2O og CO2 kan påvirke en CLD-analysators NOx-respons negativt ved at responsen dempes og dette hindrer den 

kjemiluminescensreaksjonen som en CLD-analysator bruker til å påvise NOx. Ved denne framgangsmåten og 

beregningene i nr. 8.1.11.2.3 bestemmes dempingen, og dempingsresultatene omregnes til den største H2O-

molfraksjonen og den høyeste CO2-konsentrasjonen som forventes under utslippsprøvingen. Dersom CLD-

analysatoren benytter kompensasjonsalgoritmer for demping basert på H2O- og/eller CO2-måleinstrumenter, skal 

dempingen evalueres når disse instrumentene er aktive og kompensasjonsalgoritmene benyttes. 

8.1.11.1.3. Systemkrav 

Ved fortynnet måling skal en CLD-analysator ikke overstige en kombinert H2O- og CO2-demping på ± 2 %. Ved 

ufortynnet måling skal en CLD-analysator ikke overstige en kombinert H2O- og CO2-demping på ± 2,5 %. 

Kombinert demping er summen av CO2-dempingen bestemt som angitt i nr. 8.1.11.1.4 og H2O-dempingen som 

bestemt i nr. 8.1.11.1.5. Dersom disse kravene ikke oppfylles, skal korrigerende tiltak treffes ved at analysatoren 

repareres eller skiftes ut. Før prøvingen gjennomføres skal det verifiseres at de korrigerende tiltakene har 

gjenopprettet analysatorens normale funksjon. 

8.1.11.1.4. Framgangsmåte for verifisering av CO2-demping 

Følgende metode eller metoden angitt av instrumentprodusenten kan brukes til å bestemme CO2-demping ved 

hjelp av en utblandingsenhet for gass som blander binære justeringsgasser med nullgass som fortynningsgass og 

oppfyller spesifikasjonene i nr. 9.4.5.6, eller en annen protokoll skal utformes på grunnlag av godt teknisk skjønn: 

a) Rør av PTFE eller rustfritt stål skal brukes til de nødvendige koplingene. 

b) Utblandingsenheten for gass skal konfigureres slik at omtrent like mengder justerings- og fortynningsgass 

blandes med hverandre. 

c) Dersom CLD-analysatoren har en driftstilstand der bare NO påvises og ikke samlet NOx, skal CLD-

analysatoren brukes i den driftstilstanden der bare NO påvises. 

d) En CO2-justeringsgass som oppfyller spesifikasjonene i nr. 9.5.1, skal brukes, og konsentrasjonen skal være 

omtrent dobbelt så høy som den høyeste CO2-konsentrasjonen som forventes under utslippsprøvingen. 

e) En NO-justeringsgass som oppfyller spesifikasjonene i nr. 9.5.1, skal brukes, og konsentrasjonen skal være 

omtrent dobbelt så høy som den høyeste NO-konsentrasjonen som forventes under utslippsprøvingen. For at 

verifiseringen skal bli nøyaktig kan en høyere konsentrasjon brukes i samsvar med instrumentprodusentens 

anbefaling og på grunnlag av godt teknisk skjønn dersom den forventede NO-konsentrasjonen er lavere enn de 

laveste konsentrasjonene for verifiseringen angitt av instrumentprodusenten. 

f) CLD-analysatoren skal nullstilles og justeres. CLD-analysatoren skal justeres med NO-justeringsgassen fra 

bokstav e) i dette nummer gjennom utblandingsenheten for gass. NO-justeringsgassen skal koples til 

utblandingsenhetens justeringsgassport. En nullgass skal koples til utblandingsenhetens fortynningsport. 

Samme nominelle blandingsforhold som det som ble valgt i bokstav b) i dette nummer, skal brukes. NO-

konsentrasjonen ut fra utblandingsenheten skal brukes til å justere CLD-analysatoren. Ved behov skal 

gassegenskapene korrigeres for å sikre nøyaktig utblanding av gass.  
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g) CO2-justeringsgassen skal koples til utblandingsenhetens justeringsgassport. 

h) NO-justeringsgassen skal koples til utblandingsenhetens fortynningsport. 

i) Mens NO og CO2 strømmer gjennom utblandingsenheten for gass, skal utblandingsenhetens utløp stabiliseres. 

CO2-konsentrasjonen ut fra utblandingsenheten skal bestemmes, og ved behov skal gassegenskapene 

korrigeres for å sikre nøyaktig utblanding av gassen. Denne konsentrasjonen, xCO2act, skal registreres og brukes 

i beregningene for dempingsverifisering i nr. 8.1.11.2.3. En annen enkel gassblandeinnretning kan brukes i 

stedet for utblandingsenheten for gass. I så fall skal en analysator brukes til å bestemme CO2-konsentrasjonen. 

Dersom en NDIR-analysator brukes sammen med en enkel gassblandeinnretning, skal den oppfylle kravene i 

dette avsnitt. Den skal justeres med CO2-justeringsgassen nevnt i bokstav d) i dette nummer. Først skal NDIR-

analysatorens linearitet verifiseres innenfor hele området inntil det dobbelte av den høyeste CO2-konsentra-

sjonen som forventes under prøving. 

j) NO-konsentrasjonen skal måles nedstrøms utblandingsenheten for gass med CLD-analysatoren. Analysatorens 

respons skal få tid til å stabilisere seg. Stabiliseringstiden kan omfatte tid til å rense overføringsledningen og ta 

hensyn til analysatorens respons. Mens analysatoren måler prøvens konsentrasjon, skal analysatorens utslag 

registreres i 30 s. På grunnlag av disse dataene skal det aritmetiske gjennomsnittet av konsentrasjonen, xNOmeas, 

beregnes. xNOmeas skal registreres og brukes i beregningene for dempingsverifisering i nr. 8.1.11.2.3. 

k) Den faktiske NO-konsentrasjonen, xNOact, skal beregnes ved utblandingsenhetens utløp på grunnlag av 

konsentrasjonene av justeringsgass og xCO2act ved hjelp av ligning (6-24). Den beregnede verdien skal brukes i 

beregningene for dempingsverifisering ved hjelp av ligning (6-23). 

l) Verdiene som registreres i samsvar med nr. 8.1.11.1.4 og 8.1.11.1.5, skal brukes til å beregne dempingen som 

angitt i nr. 8.1.11.2.3. 

8.1.11.1.5. Framgangsmåte for verifisering av H2O-demping 

Følgende metode eller metoden angitt av instrumentprodusenten kan brukes til å bestemme H2O-demping, eller en 

annen protokoll skal utformes på grunnlag av godt teknisk skjønn: 

a) Rør av PTFE eller rustfritt stål skal brukes til de nødvendige koplingene. 

b) Dersom CLD-analysatoren har en driftstilstand der bare NO påvises og ikke samlet NOx, skal CLD-

analysatoren brukes i den driftstilstanden der bare NO påvises. 

c) En NO-justeringsgass som oppfyller spesifikasjonene i nr. 9.5.1, skal brukes, og konsentrasjonen skal være 

omtrent like høy som den høyeste konsentrasjonen som forventes under utslippsprøvingen. For at verifise-

ringen skal bli nøyaktig kan en høyere konsentrasjon brukes i samsvar med instrumentprodusentens anbefaling 

og på grunnlag av godt teknisk skjønn dersom den forventede NO-konsentrasjonen er lavere enn de laveste 

konsentrasjonene for verifiseringen angitt av instrumentprodusenten. 

d) CLD-analysatoren skal nullstilles og justeres. CLD-analysatoren skal justeres med NO-justeringsgassen fra 

bokstav c) i dette nummer, justeringsgassens konsentrasjon skal registreres som xNOdry, og den skal brukes i 

beregningene for dempingsverifisering i nr. 8.1.11.2.3. 

e) NO-justeringsgassen skal fuktes ved at den bobles gjennom destillert vann i en lukket beholder. Dersom den 

fuktede NO-justeringsgassprøven ikke går gjennom en prøvetørker ved denne verifiseringen, skal beholderens 

temperatur reguleres slik at H2O-nivået blir omtrent likt som den største molfraksjonen av H2O som forventes 

under utslippsprøvingen. Dersom den fuktede NO-justeringsgassprøven ikke går gjennom en prøvetørker, skal 

beregningene for dempingsverifisering i nr. 8.1.11.2.3 brukes til å omregne den målte H2O-dempingen til den 

største molfraksjonen av H2O som forventes under utslippsprøvingen. Dersom den fuktede NO-justerings-

gassprøven ledes gjennom en tørker ved denne verifiseringen, skal beholderens temperatur reguleres slik at 

H2O-nivået blir minst like høyt som det nivået som kreves i nr. 9.3.2.3.1. I dette tilfellet skal beregningene for 

dempingsverifisering i nr. 8.1.11.2.3 ikke brukes til å omregne den målte H2O-dempingen.  
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f) Den fuktede NO-prøvingsgassen skal tilføres prøvetakingssystemet. Den kan tilføres oppstrøms eller 

nedstrøms en prøvetørker som brukes under utslippsprøvingen. Avhengig av tilførselspunktet skal den 

relevante beregningsmetoden i bokstav e) i dette nummer velges. Legg merke til at prøvetørkeren skal 

oppfylle kravene til verifisering av prøvetørkere i nr. 8.1.8.5.8. 

g) Molfraksjonen av H2O i den fuktede NO-justeringsgassen skal måles. Dersom en prøvetørker brukes, skal 

molfraksjonen av H2O, xH2Omeas, i den fuktede NO-justeringsgassen måles nedstrøms prøvetørkeren. Det 

anbefales å måle xH2Omeas så nær CLD-analysatorens innløp som mulig. xH2Omeas kan beregnes ut fra målingene 

av doggpunktet, Tdew, og det absolutte trykket, ptotal. 

h) Godt teknisk skjønn skal brukes for å hindre kondens i overføringsledninger, koplinger eller ventiler mellom 

det punktet der xH2Omeas måles, og analysatoren. Det anbefales at systemet er utformet slik at veggtem-

peraturene i overføringsledninger, koplinger og ventiler mellom det punktet der xH2Omeas måles, og analy-

satoren er minst 5 K over den lokale prøvegassens doggpunkt. 

i) Konsentrasjonen av den fuktede NO-justeringsgassen skal måles med CLD-analysatoren. Analysatorens 

respons skal få tid til å stabilisere seg. Stabiliseringstiden kan omfatte tid til å rense overføringsledningen og ta 

hensyn til analysatorens respons. Mens analysatoren måler prøvens konsentrasjon, skal analysatorens utslag 

registreres i 30 s. På grunnlag av disse dataene skal det aritmetiske gjennomsnittet beregnes, xNOwet. xNOwet skal 

registreres og brukes i beregningene for dempingsverifisering i nr. 8.1.11.2.3. 

8.1.11.2. Beregninger for verifisering av CLD-demping 

Beregningene for verifisering av CLD-dempingen skal utføres som beskrevet i dette nummer. 

8.1.11.2.1. Forventet vannmengde under prøving 

Den største forventede molfraksjonen av vann under utslippsprøvingen, xH2Oexp, skal anslås. Dette overslaget skal 

gjøres dersom den fuktede NO-justeringsgassen ble tilført i samsvar med nr. 8.1.11.1.5 bokstav f). Når den største 

forventede molfraksjonen av vann anslås, skal det tas hensyn til det høyeste forventede vanninnholdet i 

forbrenningsluft, produkter fra drivstofforbrenning og fortynningsluft (eventuelt). Dersom den fuktede NO-juste-

ringsgassen tilføres prøvetakingssystemet oppstrøms en prøvetørker under verifiseringen, er det ikke nødvendig å 

anslå den største forventede molfraksjonen av vann og xH2Oexp skal være lik xH2Omeas. 

8.1.11.2.2. Forventet mengde av CO2 under prøving 

Den høyeste forventede CO2-konsentrasjonen under utslippsprøvingen, xCO2exp, skal anslås. Dette overslaget skal 

gjøres ved det punktet i prøvetakingssystemet der blandingen av NO- og CO2-justeringsgass tilføres i samsvar med 

nr. 8.1.11.1.4 bokstav j). Når den høyeste forventede CO2-konsentrasjonen anslås, skal det tas hensyn til det 

høyeste forventede CO2-innholdet i produkter fra drivstofforbrenning og fortynningsluft. 

8.1.11.2.3. Beregninger av kombinert H2O- og CO2-demping 

Kombinert H2O- og CO2-demping skal beregnes ved hjelp av ligning (6-23): 

𝑞𝑢𝑒𝑛𝑐ℎ = [(

𝑥NOwet
1 − 𝑥H2Omeas

𝑥NOdry
) ∙

𝑥H2Oexp

𝑥H2Omeas
+ (

𝑥NOmeas

𝑥NOact
− 1) ∙

𝑥CO2exp

𝑥CO2act
] ∙ 100 % (6-23) 

der 

quench er mengden CLD-demping, 

xNOdry er den målte NO-konsentrasjonen oppstrøms et boblekar, i samsvar med nr. 8.1.11.1.5 bokstav d), 
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xNOwet er den målte NO-konsentrasjonen nedstrøms et boblekar, i samsvar med nr. 8.1.11.1.5 bokstav i), 

xH2Oexp er den største forventede molfraksjonen av vann under utslippsprøvingen, i samsvar med 

nr. 8.1.11.2.1, 

xH2Omeas er den målte molfraksjonen av vann under dempingsverifiseringen, i samsvar med nr. 8.1.11.1.5 

bokstav g), 

xNOmeas er den målte NO-konsentrasjonen når NO-justeringsgass blandes med CO2-justeringsgass, i samsvar 

med nr. 8.1.11.1.4 bokstav j), 

xNOact er den faktiske NO-konsentrasjonen når NO-justeringsgass blandes med CO2-justeringsgass, i samsvar 

med nr. 8.1.11.1.4 bokstav k) og beregnet ved hjelp av ligning (6-24), 

xCO2exp er den største forventede CO2-konsentrasjonen under utslippsprøvingen, i samsvar med nr. 8.1.11.2.2, 

xCO2act er den målte CO2-konsentrasjonen når NO-justeringsgass blandes med CO2-justeringsgass, i samsvar 

med nr. 8.1.11.1.4 bokstav i), 

 

𝑥NOact = (1 −
𝑥𝐶𝑂2𝑎𝑐𝑡

𝑥CO2span
) ∙ 𝑥NOspan 

(6-24) 

der 

xNOspan er den konsentrasjonen av NO-justeringsgass som tilføres utblandingsenheten for gass, i samsvar med 

nr. 8.1.11.1.4 bokstav e), 

xCO2span er den konsentrasjonen av CO2-justeringsgass som tilføres utblandingsenheten for gass, i samsvar med 

nr. 8.1.11.1.4 bokstav d). 

8.1.11.3. Verifisering av HC- og H2O-interferens for NDUV-analysatorer 

8.1.11.3.1. Omfang og hyppighet 

Dersom NOx måles ved hjelp av en NDUV-analysator, skal H2O- og hydrokarboninterferensen verifiseres etter 

første montering av analysatoren og etter større vedlikehold. 

8.1.11.3.2. Måleprinsipper 

Hydrokarboner og H2O kan påvirke en NDUV-analysator med positiv interferens ved å forårsake en respons som 

ligner den fra NOx. Dersom NDUV-analysatoren benytter kompensasjonsalgoritmer som er basert på målinger av 

andre gasser, i gjennomføringen av denne interferensverifiseringen, skal slike målinger utføres samtidig for å 

prøve algoritmene når analysatorens interferens verifiseres. 

8.1.11.3.3. Systemkrav 

En NDUV-analysator for NOx skal ha en kombinert H2O- og HC-interferens som ligger innenfor ± 2 % av den 

forventede gjennomsnittlige NOx-konsentrasjonen. 

8.1.11.3.4. Framgangsmåte 

Interferensverifiseringen skal utføres på følgende måte: 

a) NDUV-analysatoren for NOx skal startes, brukes, nullstilles og justeres i samsvar med instrumentprodusentens 

anvisninger.  
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b) Det anbefales at det tas ut eksos fra en motor til denne verifiseringen. En CLD-analysator som oppfyller 

spesifikasjonene i nr. 9.4, skal brukes til å bestemme mengden av NOx i eksosen. CLD-responsen skal brukes 

som referanseverdi. HC skal også måles i eksosen med en FID-analysator som oppfyller spesifikasjonene i 

nr. 9.4. FID-responsen skal brukes som referanseverdi for hydrokarboner. 

c) Motorens eksos skal tilføres NDUV-analysatoren oppstrøms en prøvetørker dersom en slik brukes under 

prøvingen. 

d) Analysatorens respons skal få tid til å stabilisere seg. Stabiliseringstiden kan omfatte tid til å rense over-

føringsledningen og ta hensyn til analysatorens respons. 

e) Mens alle analysatorene måler prøvens konsentrasjon, skal 30 s med prøvingsdata registreres, og det 

aritmetiske gjennomsnittet for de tre analysatorene skal beregnes. 

f) CLD-gjennomsnittet skal trekkes fra NDUV-gjennomsnittet. 

g) Denne differansen skal multipliseres med forholdet mellom den forventede gjennomsnittlige HC-konsentra-

sjonen og HC-konsentrasjonen som ble målt under verifiseringen. Analysatoren oppfyller kravene i 

interferensverifiseringen i dette nummer dersom dette resultatet ligger innenfor ± 2 % av den forventede NOx-

konsentrasjonen ved standarden, som angitt i ligning (6-25): 

|�̅�NOx,CLD,meas − �̅�NOx,NDUV,meas| ∙ (
�̅�HC,exp

�̅�HC,meas

) ≤ 2 % ∙ (�̅�NOx,exp) 
(6-25) 

der 

�̅�NOx,CLD,meas er den gjennomsnittlige NOx-konsentrasjonen målt med CLD-analysatoren [μmol/mol] eller 

[ppm], 

�̅�NOx,NDUV,meas er den gjennomsnittlige NOx-konsentrasjonen målt med NDUV-analysatoren [μmol/mol] 

eller [ppm], 

�̅�HC,meas er den gjennomsnittlige målte HC-konsentrasjonen [μmol/mol] eller [ppm], 

�̅�HC,exp er den forventede gjennomsnittlige HC-konsentrasjonen ved standarden [μmol/mol] eller 

[ppm], 

�̅�NOx,exp er den forventede gjennomsnittlige NOx-konsentrasjonen ved standarden [μmol/mol] eller 

[ppm]. 

8.1.11.4 NO2-gjennomtrenging i prøvetørkeren 

8.1.11.4.1. Omfang og hyppighet 

Dersom en prøvetørker brukes til å tørke en prøve oppstrøms et NOx-måleinstrument, men ingen NO2-til-NO-

omformer brukes oppstrøms prøvetørkeren, skal denne verifiseringen av prøvetørkerens NO2-gjennomtrenging 

utføres. Denne verifiseringen skal utføres etter første montering og etter større vedlikehold. 

8.1.11.4.2. Måleprinsipper 

En prøvetørker fjerner vann som ellers kan forstyrre NOx-målingen. Flytende vannrester i et kjølebad som er 

uriktig utformet, kan imidlertid fjerne NO2 fra prøven. Dersom en prøvetørker brukes uten en NO2-til-NO-

omformer oppstrøms, kan derfor NO2 fjernes fra prøven før NOx-målingen. 

8.1.11.4.3. Systemkrav 

Prøvetørkeren skal gjøre det mulig å måle minst 95 % av samlet NO2 ved høyeste forventede NO2-konsentrasjon.  
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8.1.11.4.4. Framgangsmåte 

Følgende framgangsmåte skal brukes til å verifiseres prøvetørkerens ytelse: 

a) Instrumentinnstilling. Produsentens start- og bruksanvisninger for analysatoren og prøvetørkeren skal følges. 

Analysatoren og prøvetørkeren skal justeres etter behov for å optimere ytelsen. 

b) Innstilling av utstyr og datainnsamling: 

i) NOx-analysatoren(e) skal nullstilles og justeres som før utslippsprøving. 

ii) NO2-kalibreringsgass (balansegass for tørr luft) som har en NO2-konsentrasjon som er omtrent lik den 

høyeste konsentrasjonen som forventes under prøvingen, skal velges. For at verifiseringen skal bli 

nøyaktig kan en høyere konsentrasjon brukes i samsvar med instrumentprodusentens anbefaling og på 

grunnlag av godt teknisk skjønn dersom den forventede NO2-konsentrasjonen er lavere enn de laveste 

konsentrasjonene for verifiseringen angitt av instrumentprodusenten. 

iii) Denne kalibreringsgassen skal ha overløp ved gassprøvetakingssystemets sonde eller overløpskopling. 

Den samlede NOx-responsen skal få tid til å stabilisere seg, idet det tas hensyn bare til transport-

forsinkelser og instrumentrespons. 

iv) Gjennomsnittet av 30 s med registrerte NOx-data skal beregnes, og denne verdien skal registreres som 

xNOxref. 

v) Strømmen av NO2-kalibreringsgass skal stenges av. 

vi) Deretter skal prøvetakingssystemet mettes ved overstrømning med utproduktet fra en doggpunkts-

generator innstilt med et doggpunkt på 323 K (50 °C), til gassprøvetakingssystemets sonde eller overløps-

koplingen. Doggpunktsgeneratorens utprodukt skal sendes gjennom prøvetakingssystemet og prøve-

tørkeren i minst ti minutter til prøvetørkeren forventes å fjerne en konstant vannmengde. 

vii) Systemet skal umiddelbart stilles tilbake til overstrømning av NO2-kalibreringsgassen som brukes til å 

fastsette xNOxref. Den samlede NOx-responsen skal få tid til å stabilisere seg, idet det tas hensyn bare til 

transportforsinkelser og instrumentrespons. Gjennomsnittet av 30 s med registrerte NOx-data skal 

beregnes, og denne verdien skal registreres som xNOxmeas. 

viii) xNOxmeas skal korrigeres til xNOxdry på grunnlag av den resterende vanndampen som har passert gjennom 

prøvetørkeren ved prøvetørkerens utløpstemperatur og trykk. 

c) Vurdering av ytelse. Dersom xNOxdry er mindre enn 95 % av xNOxref, skal prøvetørkeren repareres eller skiftes 

ut. 

8.1.11.5. Verifisering av omforming med NO2-til-NO-omformeren 

8.1.11.5.1. Omfang og hyppighet 

Dersom det brukes en analysator som måler bare NO, til å bestemme NOx, skal en NO2-til-NO-omformer brukes 

oppstrøms analysatoren. Denne verifiseringen skal utføres etter at omformeren er montert, etter større vedlikehold 

og innen 35 dager før en utslippsprøving. Denne verifiseringen skal gjentas med denne hyppigheten for å bekrefte 

at NO2-til-NO-omformerens katalytiske aktivitet ikke er forringet. 

8.1.11.5.2. Måleprinsipper 

Ved hjelp av en NO2-til-NO-omformer kan en analysator som måler bare NO, bestemme samlet NOx ved å 

omforme NO2 i eksosen til NO. 

8.1.11.5.3. Systemkrav 

En NO2-til-NO-omformer skal gjøre det mulig å måle minst 95 % av samlet NO2 ved høyeste forventede NO2-

konsentrasjon.  
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8.1.11.5.4 Framgangsmåte 

Følgende framgangsmåte skal brukes til å verifisere en NO2-til-NO-omformers ytelse: 

a) Instrumentene skal stilles inn i henhold til start- og bruksanvisningene fra produsenten av analysatoren og 

NO2-til-NO-omformeren. Analysatoren og omformeren skal justeres etter behov for å optimere ytelsen. 

b) En ozongenerators innløp skal koples til en nullstillingsluft- eller oksygenkilde, og utløpet skal koples til en 

port i en treveis T-kopling. En NO-justeringsgass skal koples til en annen port, og NO2-til-NO-omformerens 

innløp skal koples til den siste porten. 

c) Følgende framgangsmåte skal følges ved denne kontrollen: 

i) Lufttilførselen til ozongeneratorens skal stenges av, ozongeneratoren skal slås av og NO2-til-NO-

omformeren skal stilles inn på omløpsinnstilling (dvs. NO-innstilling). Systemet skal få tid til å 

stabilisere seg, idet det tas hensyn bare til transportforsinkelser og instrumentrespons. 

ii) Strømmen av NO-gass og nullgass skal justeres slik at NO-konsentrasjonen ved analysatoren er omtrent 

som den høyeste samlede NOx-konsentrasjonen som forventes under prøving. NO2-innholdet i gass-

blandingen skal være mindre enn 5 % av NO-konsentrasjonen. NO-konsentrasjonen skal registreres ved å 

beregne gjennomsnittet av 30 s med prøvingsdata fra analysatoren, og denne verdien skal registreres som 

xNOref. For at verifiseringen skal bli nøyaktig kan en høyere konsentrasjon brukes i samsvar med 

instrumentprodusentens anbefaling og på grunnlag av godt teknisk skjønn dersom den forventede NO-

konsentrasjonen er lavere enn de laveste konsentrasjonene for verifiseringen angitt av instrument-

produsenten. 

iii) Ozongeneratorens O2-tilførsel skal slås på og O2-strømningshastigheten justeres slik at NO angitt av 

analysatoren er omtrent 10 % lavere enn xNOref. NO-konsentrasjonen skal registreres ved å beregne 

gjennomsnittet av 30 s med prøvingsdata fra analysatoren, og denne verdien skal registreres som 

xNO+O2mix. 

iv) Ozongeneratoren skal slås på og ozongenereringen skal justeres slik at NO som analysatoren måler, er 

omtrent 20 prosent av xNOref, samtidig som minst 10 % NO ikke reagerer. NO-konsentrasjonen skal 

registreres ved å beregne gjennomsnittet av 30 s med prøvingsdata fra analysatoren, og denne verdien 

skal registreres som xNOmeas. 

v) NOx-analysatoren skal stilles inn på NOx-innstilling, og samlet NOx skal måles. NOx-konsentrasjonen 

skal registreres ved å beregne gjennomsnittet av 30 s med prøvingsdata fra analysatoren, og denne 

verdien skal registreres som xNOxmeas. 

vi) Ozongeneratoren skal slås av, men gassen skal fremdeles strømme gjennom systemet. NOx-analysatoren vil 

angi NOx i blandingen av NO og O2. NOx-konsentrasjonen skal registreres ved å beregne gjennomsnittet av 

30 s med prøvingsdata fra analysatoren, og denne verdien skal registreres som xNOx+O2mix. 

vii) O2-tilførselen skal stenges av. NOx-analysatoren vil angi NOx i den opprinnelige blandingen av NO i N2. 

NOx-konsentrasjonen skal registreres ved å beregne gjennomsnittet av 30 s med prøvingsdata fra 

analysatoren, og denne verdien skal registreres som xNOxref. Denne verdien skal ikke være mer enn 5 % 

høyere enn xNOref-verdien. 

d) Vurdering av ytelse. NOx-omformerens virkningsgrad skal beregnes ved å sette inn de konsentrasjonene som 

er framkommet, i ligning (6-26): 

𝑉𝑖𝑟𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑 [%] = (1 +
𝑥NOxmeas − 𝑥NOx+O2mix

𝑥NO+O2mix − 𝑥NOmeas
) × 100 

(6-26) 

e) Dersom resultatet er mindre enn 95 %, skal NO2-til-NO-omformeren repareres eller skiftes ut.  
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8.1.12. PM-målinger 

8.1.12.1. Verifisering av PM-vekt og veiingsprosessen 

8.1.12.1.1. Omfang og hyppighet 

I dette avsnitt beskrives tre verifiseringer: 

a) Uavhengig verifisering av PM-vektens ytelse innen 370 dager før veiing av et filter. 

b) Nullstilling og justering av vekten innen 12 timer før veiing av et filter. 

c) Verifisering av at massebestemmelsen av referansefiltrene før og etter filterveiing er innenfor en angitt 

toleranse. 

8.1.12.1.2. Uavhengig verifisering 

Vektprodusenten (eller en representant som er godkjent av vektprodusenten) skal verifisere vektens ytelse innen 

370 dager før prøvingen i samsvar med framgangsmåter for internkontroll. 

8.1.12.1.3. Nullstilling og justering 

Vektens ytelse skal verifiseres ved at den nullstilles og justeres med minst én kalibreringsvekt, og alle vekter som 

brukes ved denne verifiseringen, skal oppfylle spesifikasjonene i nr. 9.5.2. En manuell eller automatisert 

framgangsmåte skal følges: 

a) Ved en manuell framgangsmåte kreves det at vekten nullstilles og justeres med minst én kalibreringsvekt. 

Dersom gjennomsnittsverdier normalt framkommer ved å gjenta veiingsprosessen for å forbedre nøy-

aktigheten og påliteligheten i PM-målingene, skal samme prosess brukes til å verifisere vektens ytelse. 

b) Ved en automatisert framgangsmåte brukes interne kalibreringsvekter til automatisk verifisering av vekten. 

Ved denne verifiseringen skal disse interne kalibreringsvektene oppfylle spesifikasjonene i nr. 9.5.2. 

8.1.12.1.4. Veiing av referanseprøver 

Alle masseverdier som avleses under veiingen, skal verifiseres ved at referansepartikkelprøvetakingsmediene 

(f.eks. filtre) veies før og etter veiingen. En veiing kan vare så lenge som ønsket, men ikke lenger enn i 80 timer, 

og kan omfatte masseavlesninger både før og etter prøvingen. Påfølgende massebestemmelser av hver 

referansepartikkelprøve skal gi samme verdi som ligger innenfor ± 10 μg eller ± 10 % av den forventede samlede 

partikkelmassen, alt etter hva som er høyest. Dersom påfølgende veiinger av PM-prøvetakingsfiltre ikke oppfyller 

dette kriteriet, skal hver prøvingsfiltermasse som avleses mellom de påfølgende veiingene, være ugyldig. Disse 

filtrene kan veies på nytt i en ny veiing. Dersom et filter gjøres ugyldig etter prøvingen, er prøvingsintervallet 

ugyldig. Denne verifiseringen skal utføres på følgende måte: 

a) Minst to prøver av ubrukte PM-prøvetakingsmedier skal oppbevares i PM-stabiliseringsmiljøet. Disse skal 

brukes som referanser. Ubrukte filtre av samme materiale og størrelse skal velges som referanser. 

b) Referansene skal stabiliseres i PM-stabiliseringsmiljøet. Referansene skal anses å være stabilisert dersom de 

har vært i PM-stabiliseringsmiljøet i minst 30 min, og PM-stabiliseringsmiljøet har oppfylt spesifikasjonene i 

nr. 9.3.4.4 i minst 60 min før dette. 

c) Vekten skal brukes flere ganger med en referanseprøve uten at verdiene registreres.  
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d) Vekten skal nullstilles og justeres. En prøvingsmasse skal plasseres på vekten (f.eks. en kalibreringsvekt) og 

deretter fjernes for å sikre at vekten går tilbake til en akseptabel avlest nullverdi i løpet av den normale 

stabiliseringstiden. 

e) Hvert referansemedium (f.eks. et filter) skal veies og massen registreres. Dersom gjennomsnittsverdier 

normalt framkommer ved å gjenta veiingsprosessen for å forbedre nøyaktigheten og påliteligheten til 

referansemedienes (f.eks. filtrenes) masse, skal samme prosess brukes til å måle gjennomsnittsverdiene av 

prøvetakingsmedienes (f.eks. filtrenes) masse. 

f) Vektmiljøets doggpunkt, omgivelsestemperatur og atmosfæriske trykk skal registreres. 

g) De registrerte omgivelsene skal brukes til å korrigere resultatene for oppdrift som beskrevet i nr. 8.1.13.2. 

Massen for hver referanse korrigert for oppdrift skal registreres. 

h) Hvert referansemediums (f.eks. et filters) referansemasse korrigert for oppdrift skal trekkes fra den massen 

korrigert for oppdrift som tidligere ble målt og registrert. 

i) Dersom et referansefilters registrerte masse endres mer enn det som er tillatt i henhold til dette avsnitt, skal 

alle PM-masser som er bestemt etter den siste godkjente valideringen av et referansemediums (f.eks. et filters) 

masse, være ugyldige. Referansepartikkelfiltre kan kasseres dersom bare én filtermasse er endret mer enn 

tillatt og det med sikkerhet kan fastslås en særlig grunn til endringen i filterets masse som ikke kan ha påvirket 

andre filtre i prosessen. I så fall kan valideringen anses som vellykket. I dette tilfellet skal det ses bort fra det 

forurensede referansemediet når det skal avgjøres om kravene i bokstav j) i dette nummer er oppfylt, men det 

berørte referansefilteret skal kasseres og skiftes ut. 

j) Dersom en av referansemassene endres mer enn det som er tillatt i henhold til dette nr. 8.1.13.1.4, skal alle 

PM-resultater som ble bestemt mellom de to gangene referansemassene ble bestemt, være ugyldige. Dersom 

referansepartikkelprøvetakingsmedier kasseres i samsvar med bokstav i) i dette nummer, skal minst én 

referansemassedifferanse som oppfyller kriteriene i nr. 8.1.13.1.4, være tilgjengelig. I motsatt fall skal alle 

PM-resultater som ble bestemt mellom de to gangene referansemedienes (f.eks. filtrenes) masse ble bestemt, 

være ugyldige. 

8.1.12.2. Korreksjon for oppdrift av PM-prøvetakingsfiltre 

8.1.12.2.1. Generelt 

PM-prøvetakingsfiltrene skal korrigeres for oppdrift i luft. Oppdriftskorreksjonen avhenger av prøvetakings-

mediets tetthet, lufttettheten og tettheten til kalibreringsvekten som brukes til å kalibrere vekten. Oppdrifts-

korreksjonen tar ikke hensyn til selve PM-oppdriften, fordi partikkelmassen vanligvis utgjør bare 0,01–0,10 % av 

den samlede vekten. Korreksjon av en så liten masse ville utgjøre høyst 0,010 %. Verdiene som er korrigert for 

oppdrift, er PM-prøvenes taravekt. Disse oppdriftskorrigerte verdiene for veiing av filteret før prøving trekkes 

deretter fra de oppdriftskorrigerte verdiene for veiing av det tilsvarende filteret etter prøving for å bestemme 

partikkelmassen som slippes ut under prøvingen. 

8.1.12.2.2. PM-prøvetakingsfilterets tetthet 

Ulike PM-prøvetakingsfiltre har ulik tetthet. Prøvetakingsmedienes kjente tetthet eller en av tetthetene for vanlige 

prøvetakingsmedier skal brukes på følgende måte: 

a) For PTFE-belagt borsilikatglass skal en tetthet på 2 300 kg/m3 brukes. 

b) For PTFE-membranmedier (film) med en innebygd støttering av polymetylpenten som står for 95 % av 

mediets masse, skal en tetthet på 920 kg/m3 brukes. 

c) For PTFE-membranmedier (film) med en innebygd støttering av PTFE skal en tetthet på 2 144 kg/m3 brukes.  
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8.1.12.2.3. Lufttetthet 

Fordi PM-vektens miljø skal reguleres til en nøyaktig omgivelsestemperatur på 295 ± 1 K (22 ± 1 °C) og et 

doggpunkt på 282,5 K ± 1 K (9,5 ± 1 °C), er lufttettheten først og fremst en funksjon av det atmosfæriske trykket. 

Derfor angis en oppdriftskorreksjon som bare er en funksjon av det atmosfæriske trykket. 

8.1.12.2.4. Kalibreringsvektens tetthet 

Den angitte tettheten for metallkalibreringsvektens materiale skal brukes. 

8.1.12.2.5. Beregning av korreksjon 

Partikkelprøvetakingsfilteret skal korrigeres for oppdrift ved hjelp av ligning (6-27): 

𝑚cor = 𝑚uncor ∙ (

1 −
𝜌air

𝜌weight

1 −
𝜌air

𝜌media

)  
(6-27) 

der 

mcor er partikkelprøvetakingsfilterets masse korrigert for oppdrift, 

muncor er partikkelprøvetakingsfilterets masse ukorrigert for oppdrift, 

ρair er lufttettheten i vektens miljø, 

ρweight er tettheten til kalibreringsvekten som brukes til å justere vekten, 

ρmedia er partikkelprøvetakingsfilterets tetthet, 

der 

𝜌air =
𝑝abs ∙ 𝑀mix

𝑅 ∙ 𝑇amb
 

(6-28) 

der 

pabs er det absolutte trykket i vektens miljø, 

Mmix er luftens molmasse i vektens miljø, 

R er den molare gasskonstanten, 

Tamb er den absolutte omgivelsestemperaturen i vektens miljø. 

8.2. Instrumentvalidering før prøving 

8.2.1. Validering av proporsjonal strømningsregulering for partiprøvetaking og minste fortynningsforhold for parti-

prøvetaking av partikler 

8.2.1.1. Proporsjonalitetskriterier for CVS-prøvetaking  
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8.2.1.1.1. Proporsjonale strømmer 

For hvert strømningsmålerpar skal prøvens registrerte strømningshastighet og den samlede strømningshastigheten 

eller gjennomsnittet ved en frekvens på 1 Hz brukes i de statistiske beregningene i tillegg 3 til vedlegg VII. 

Standardavviket for estimatet, SEE, av prøvens strømningshastighet i forhold til den samlede strømnings-

hastigheten skal bestemmes. For hvert prøvingsintervall skal det vises at SEE var mindre enn eller lik 3,5 % av 

prøvens gjennomsnittlige strømningshastighet. 

8.2.1.1.2. Konstante strømmer 

For hvert strømningsmålerpar skal prøvens registrerte strømningshastighet og den samlede strømningshastigheten 

eller gjennomsnittet ved en frekvens på 1 Hz brukes til å vise at hver strømningshastighet var konstant innenfor 

± 2,5 % av den gjennomsnittlige strømningshastigheten eller målstrømningshastigheten. Følgende alternativer kan 

brukes i stedet for å registrere strømningshastigheten for hver målertype: 

a) Kritisk strømningsventuri. For kritiske strømningsventurier skal de registrerte forholdene ved venturiinnløpet 

eller gjennomsnittet ved en frekvens på 1 Hz brukes. Det skal vises at strømningstettheten ved venturiinnløpet 

var konstant innenfor ± 2,5 % av den gjennomsnittlige tettheten eller måltettheten for hvert prøvingsintervall. 

For en kritisk strømningsventuri med CVS-prøving kan det vises at den absolutte temperaturen ved venturi-

innløpet var konstant innenfor ± 4 % av den gjennomsnittlige absolutte temperaturen eller måltemperaturen 

for hvert prøvingsintervall. 

b) Fortrengningspumpe. De registrerte forholdene ved pumpeinnløpet eller gjennomsnittet ved en frekvens på  

1 Hz skal brukes. Det skal vises at strømningstettheten ved pumpeinnløpet var konstant innenfor ± 2,5 % av 

den gjennomsnittlige tettheten eller måltettheten for hvert prøvingsintervall. For en CVS-pumpe kan det vises 

at den absolutte temperaturen ved pumpeinnløpet var konstant innenfor ± 2 % av den gjennomsnittlige 

absolutte temperaturen eller måltemperaturen for hvert prøvingsintervall. 

8.2.1.1.3. Demonstrasjon av proporsjonal prøvetaking 

For en proporsjonal partiprøvetaking, f.eks. med sekk eller PM-filter, skal det vises at den proporsjonale 

prøvetakingen ble utført ved hjelp av en av følgende metoder, men legg merke til at inntil 5 % av det samlede 

antallet datapunkter kan utelates som sterkt avvikende. 

På grunnlag av godt teknisk skjønn skal det med en teknisk analyse vises at reguleringssystemet for proporsjonale 

strømmer har innebygd kapasitet til å sikre proporsjonal prøvetaking under alle omstendigheter som kan forventes 

under prøving. For eksempel kan CFV-venturier brukes til både prøvestrømmen og den samlede strømmen dersom 

det godtgjøres at de alltid har samme innløpstrykk og temperatur, og at de alltid fungerer under kritiske strøm-

ningsforhold. 

Målte eller beregnede strømmer og/eller konsentrasjoner av sporgasser (f.eks. CO2) skal brukes til å bestemme det 

minste fortynningsforholdet for partiprøvetaking av partikler i prøvingsintervallet. 

8.2.1.2. Validering av et system med delstrømsfortynning 

For å kunne regulere et system med delstrømsfortynning og ta ut en proporsjonal råeksosprøve kreves rask 

systemtrespons. Det avgjøres av hvor raskt systemet med delstrømsfortynning er. Systemets omdanningstid skal 

bestemmes etter framgangsmåten i nr. 8.1.8.6.3.2. Den faktiske reguleringen av systemet med delstrømsfortynning 

skal baseres på de aktuelle måleforholdene. Dersom den samlede omdanningstiden ved måling av eksosstrømmen 

og delstrømssystemet er ≤ 0,3 s, skal det brukes tilkoplet regulering. Dersom omdanningstiden er lengre enn 0,3 s, 

skal det brukes foregripende regulering som bygger på en tidligere registrert prøvingsgjennomføring. I så fall skal 

den samlede stigningstiden være ≤ 1 s og den samlede forsinkelsestiden ≤ 10 s. Systemets samlede respons skal 

være slik at den sikrer en representativ partikkelprøve, qmp,i (prøvestrøm av eksos inn i systemet med delstrøms-

fortynning), som er proporsjonal med massestrømmen av eksos. For å bestemme proporsjonaliteten skal det 

foretas en regresjonsanalyse av qmp,i i forhold til qmew,i (massestrøm av eksos under våte forhold) med en 

datafangstfrekvens på minst 5 Hz, og følgende kriterier skal være oppfylt: 

a) Korrelasjonskoeffisienten r2 for den lineære regresjonen mellom qmp,i og qmew,i skal ikke være mindre enn 

0,95.  
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b) Standardavviket for estimatet av qmp,i på qmew,i skal ikke overstige 5 % av den største verdien for qmp. 

c) Skjæringspunktet mellom qmp og regresjonslinjen skal ikke overstige ± 2 % av den største verdien for qmp. 

Foregripende regulering kreves dersom den samlede omdanningstiden for partikkelsystemet, t50,P, og signalet for 

massestrøm av eksos, t50,F, er > 0,3 s. I så fall skal det gjennomføres en forprøving, og signalet for massestrøm av 

eksos skal brukes til å regulere prøvestrømmen inn i partikkelsystemet. Det oppnås korrekt regulering av systemet 

med delstrømsfortynning dersom tidskurven for qmew,pre i forprøvingen, som regulerer qmp, forskyves med et 

foregripende tidsrom t50,P + t50,F. 

For å opprette en korrelasjon mellom qmp,i og qmew,i brukes dataene som innhentes ved den faktiske prøvingen, der 

qmew,i er tidsjustert med t50,F i forhold til qmp,i (t50,P inngår ikke i tidsjusteringen). Tidsforskyvningen mellom qmew 

og qmp er forskjellen i omdanningstidene som ble fastsatt i nr. 8.1.8.6.3.2. 

8.2.2. Validering av gassanalysatorens måleområde, validering av forskyvning og korreksjon for forskyvning 

8.2.2.1. Validering av måleområde 

Dersom en analysator på noe tidspunkt under prøvingen brukes over 100 % av måleområdet, skal følgende 

framgangsmåte følges: 

8.2.2.1.1. Partiprøvetaking 

Ved partiprøvetaking skal prøven analyseres på nytt ved hjelp av det laveste analysatorområdet som gir en største 

instrumentrespons på under 100 %. Resultatet skal rapporteres fra det laveste området der analysatoren fungerer 

under 100 % av måleområdet for hele prøvingen. 

8.2.2.1.2. Kontinuerlig prøvetaking 

Ved kontinuerlig prøvetaking skal hele prøvingen gjentas ved hjelp av det neste høyere analysatorområdet. 

Dersom analysatoren igjen fungerer over 100 % av måleområdet, skal prøvingen gjentas med det neste høyere 

området. Prøvingen skal gjentas helt til analysatoren alltid fungerer ved mindre enn 100 % av måleområdet for 

hele prøvingen. 

8.2.2.2. Validering og korreksjon for forskyvning 

Dersom forskyvningen er innenfor ± 1 %, kan dataene enten godkjennes uten korreksjon eller godkjennes etter 

korreksjon. Dersom forskyvningen er større enn ± 1 %, skal to sett bremsespesifikke utslippsresultater beregnes 

for hvert forurensende stoff med en bremsespesifikk grenseverdi og for CO2, eller prøvingen skal være ugyldig. 

Det ene settet skal beregnes med data som ikke er korrigert for forskyvning, og det andre settet skal beregnes med 

data som er korrigert for forskyvning i samsvar med nr. 2.6 i vedlegg VII og tillegg 1 til vedlegg VII. 

Sammenligningen skal gjøres i prosent av de ukorrigerte resultatene. Forskjellen mellom ukorrigerte og korrigerte 

bremsespesifikke utslippsverdier skal ligge innenfor ± 4 % av de ukorrigerte bremsespesifikke utslippsverdiene 

eller utslippsgrenseverdien, alt etter hva som er størst. I motsatt fall er hele prøvingen ugyldig. 

8.2.3. Forkondisjonering og veiing av tara for PM-prøvetakingsmedier (f.eks. filtre) 

Før en utslippsprøving skal følgende framgangsmåte følges for å klargjøre PM-prøvetakingsmedier og utstyr for 

PM-målinger: 

8.2.3.1. Periodisk verifisering 

Det skal sikres at vekten og PM-stabiliseringsmiljøet oppfyller kravene til den periodiske verifiseringen i 

nr. 8.1.12. Referansefilteret skal veies rett før prøvingsfiltrene veies for å fastsette et passende referansepunkt  

(se nærmere opplysninger om framgangsmåten i nr. 8.1.12.1). Referansefiltrenes stabilitet skal verifiseres etter 

stabiliseringsperioden etter prøvingen, umiddelbart før veiingen etter prøvingen.  
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8.2.3.2. Visuell kontroll 

Ubrukte prøvetakingsfiltre skal kontrolleres visuelt for feil, og defekte prøvetakingsfiltre skal kasseres. 

8.2.3.3. Jording 

Jordet pinsett eller jordingsstropp skal brukes til å håndtere PM-filtre som angitt i nr. 9.3.4. 

8.2.3.4. Ubrukte prøvetakingsmedier 

Ubrukte prøvetakingsmedier skal plasseres i en eller flere beholdere som er åpne mot PM-stabiliseringsmiljøet. 

Dersom filtrene er brukt, kan de plasseres i nedre halvdel av en filterkassett. 

8.2.3.5. Stabilisering 

Prøvetakingsmediene skal stabiliseres i PM-stabiliseringsmiljøet. Et ubrukt prøvetakingsmedium kan anses å være 

stabilisert dersom det har vært i PM-stabiliseringsmiljøet i minst 30 min, og PM-stabiliseringsmiljøet har oppfylt 

spesifikasjonene i nr. 9.3.4. Dersom en masse på 400 μg eller mer forventes, skal imidlertid prøvetakingsmediene 

stabiliseres i minst 60 min. 

8.2.3.6. Veiing 

Prøvetakingsmediene skal veies automatisk eller manuelt på følgende måte: 

a) Ved automatisk veiing skal anvisningene fra produsenten av automatiseringssystemet følges når prøvene 

klargjøres for veiing. Dette kan omfatte plassering av prøvene i en spesialbeholder. 

b) Ved manuell veiing skal det brukes godt teknisk skjønn. 

c) Alternativt kan veiing etter substitusjonsmetoden brukes (se nr. 8.2.3.10). 

d) Når et filter er veid, skal det legges tilbake i petriskålen og tildekkes. 

8.2.3.7. Korreksjon for oppdrift 

Den målte vekten skal korrigeres for oppdrift som angitt i nr. 8.1.13.2. 

8.2.3.8. Gjentakelse 

Målingene av filterets masse kan gjentas for å bestemme filterets gjennomsnittlige masse på grunnlag av godt 

teknisk skjønn og for å utelukke sterkt avvikende verdier fra beregningen av gjennomsnittet. 

8.2.3.9. Veiing av tara 

Ubrukte filtre med veid tara skal legges i rene filterkassetter, og disse kassettene skal plasseres i en lukket eller 

forseglet beholder før de flyttes til prøvingsstanden for prøvetaking. 

8.2.3.10. Veiing etter substitusjonsmetoden 

Veiing etter substitusjonsmetoden er et alternativ, som dersom det benyttes, omfatter måling av en referansevekt 

før og etter hver veiing av et PM-prøvetakingsmedium (f.eks. et filter). Selv om veiing etter substitusjonsmetoden 

krever flere målinger, korrigerer den for vektens nullpunktsforskyvning og er avhengig av vektens linearitet bare i 

et lite område. Dette er mest hensiktsmessig ved mengdebestemmelse av en samlet PM-masse som er mindre enn 

0,1 % av prøvetakingsmediets masse. Det er imidlertid ikke alltid hensiktsmessig når en samlet PM-masse er 

større enn 1 % av prøvetakingsmediets masse. Dersom veiing etter substitusjonsmetoden benyttes, skal metoden 

brukes ved veiing både før og etter prøving. Samme substitusjonsvekt skal brukes ved veiing både før og etter 

prøving. Substitusjonsvektens masse skal korrigeres for oppdrift dersom substitusjonsvektens tetthet er mindre enn 

2,0 g/cm3
. Følgende framgangsmåte er et eksempel på veiing etter substitusjonsmetoden: 

a) Jordet pinsett eller jordingsstropp skal brukes, som angitt i nr. 9.3.4.6.  
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b) Et apparat for nøytralisering av statisk elektrisitet skal brukes som angitt i nr. 9.3.4.6, for å redusere mest 

mulig av den statiske elektrisiteten for alle gjenstander før de plasseres på vektskålen. 

c) Det skal velges en substitusjonsvekt som oppfyller spesifikasjonene for kalibreringsvekter i nr. 9.5.2. 

Substitusjonsvekten skal også ha samme tetthet som vekten som brukes til å justere mikrovekten, og skal ha 

tilsvarende masse som et ubrukt prøvetakingsmedium (f.eks. et filter). Dersom det brukes filtre, skal vektens 

masse være ca. 80–100 mg for normale filtre med en diameter på 47 mm. 

d) Den stabiliserte vektverdien skal avleses og registreres, og kalibreringsvekten skal fjernes. 

e) Et ubrukt prøvetakingsmedium (f.eks. et nytt filter) skal veies, den stabiliserte vektverdien skal avleses og 

registreres og vektmiljøets doggpunkt, omgivelsestemperatur og atmosfæriske trykk skal registreres. 

f) Kalibreringsvekten skal veies på nytt, og den stabiliserte vektverdien skal avleses og registreres. 

g) Det aritmetiske gjennomsnittet av de to avleste verdiene for kalibreringsvekten som ble registrert umiddelbart 

før og etter veiing av den ubrukte prøven, skal beregnes. Denne gjennomsnittsverdien skal trekkes fra den 

avleste verdien for den ubrukte prøven, og deretter skal kalibreringsvektens faktiske masse som angitt i 

kalibreringsvektens sertifikat, legges til. Dette resultatet skal registreres. Dette er den ubrukte prøvens taravekt 

uten korreksjon for oppdrift. 

h) Denne framgangsmåten for veiing etter substitusjonsmetoden skal gjentas for resten av de ubrukte prøveta-

kingsmediene. 

i) Veiledningen i nr. 8.2.3.7–8.2.3.9 skal følges når veiingen er fullført. 

8.2.4. Kondisjonering og veiing av PM-prøven etter prøvingen 

Brukte PM-prøvetakingsfiltre skal plasseres i lukkede eller forseglede beholdere, eller filterholderne skal lukkes 

for å beskytte prøvetakingsfiltrene mot forurensning fra omgivelsene. Når de er beskyttet, skal de fulle filtrene 

settes tilbake i kondisjoneringskammeret eller -rommet for PM-filtrene. Deretter skal PM-prøvetakingsfiltrene 

kondisjoneres og veies. 

8.2.4.1. Periodisk verifisering 

Det skal sikres at veiings- og PM-stabiliseringsmiljøet oppfyller kravene til den periodiske verifiseringen i 

nr. 8.1.13.1. Når prøvingen er fullført, skal filtrene settes tilbake i veiings- og PM-stabiliseringsmiljøet. Veiings- 

og PM-stabiliseringsmiljøet skal oppfylle kravene til omgivelsestemperatur angitt i nr. 9.3.4.4, ellers skal 

prøvingsfiltrene være tildekket til de aktuelle kravene er oppfylt. 

8.2.4.2. Fjerning fra forseglede beholdere 

I PM-stabiliseringsmiljøet skal PM-prøvene fjernes fra de forseglede beholderne. Filtrene kan tas ut av kassettene 

før eller etter stabilisering. Når et filter tas ut av en kassett, skal kassettens øvre og nedre halvdel skilles ved hjelp 

av en kassettseparator utformet for dette formålet. 

8.2.4.3. Jording 

Ved håndtering av PM-prøver skal jordet pinsett eller jordingsstropp brukes, som angitt i nr. 9.3.4.5. 

8.2.4.4. Visuell kontroll 

De innsamlede PM-prøvene og de tilknyttede filtermediene skal kontrolleres visuelt. Ved mistanke om at 

vilkårene for filteret eller den innsamlede PM-prøven ikke er overholdt, eller dersom partiklene har kommet i 

kontakt med andre overflater enn filteret, kan prøven ikke brukes til å bestemme partikkelutslipp. Ved kontakt 

med en annen overflate skal den berørte overflaten rengjøres før framgangsmåten fortsettes.  
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8.2.4.5. Stabilisering av PM-prøver 

For å stabilisere PM-prøvene skal de plasseres i en eller flere beholdere som er åpne mot PM-stabiliseringsmiljøet 

som er beskrevet i nr. 9.3.4.3. En PM-prøve er stabilisert dersom den har vært i PM-stabiliseringsmiljøet i ett av de 

følgende tidsrommene, og PM-stabiliseringsmiljøet har oppfylt spesifikasjonene angitt i nr. 9.3.4.3 i dette 

tidsrommet: 

a) Dersom det forventes at et filters samlede overflatekonsentrasjon av partikler vil være høyere enn 

0,353 μg/mm2, med en belastning på 400 μg på et filter med en effektiv diameter på 38 mm, skal filteret 

eksponeres for stabiliseringsmiljøet i minst 60 minutter før veiing. 

b) Dersom det forventes at et filters samlede overflatekonsentrasjon av partikler vil være lavere enn 

0,353 μg/mm2, skal filteret eksponeres for stabiliseringsmiljøet i minst 30 minutter før veiing. 

c) Dersom et filters samlede forventede overflatekonsentrasjon av partikler er ukjent, skal filteret eksponeres for 

stabiliseringsmiljøet i minst 60 minutter før veiing. 

8.2.4.6. Bestemmelse av filtermasse etter prøving 

Framgangsmåtene i nr. 8.2.3 skal gjentas (nr. 8.2.3.6 –8.2.3.9) for å bestemme filtermassen etter prøving. 

8.2.4.7. Samlet masse 

Hver oppdriftskorrigerte filtertaramasse skal trekkes fra den tilsvarende oppdriftskorrigerte filtermassen etter 

prøving. Resultatet er den samlede massen, mtotal, som skal brukes i utslippsberegningene i vedlegg VII. 

9. Måleutstyr 

9.1. Spesifikasjon for motordynamometer 

9.1.1. Akselarbeid 

Det skal brukes et motordynamometer med de egenskapene som er nødvendige for å gjennomføre den relevante 

driftssyklusen, herunder evne til å oppfylle de relevante kriteriene for validering av syklusen. Følgende dynamo-

metre kan brukes: 

a) Virvelstrøm- eller vannbremsdynamometre. 

b) Vekselstrøm- eller likestrømdynamometre. 

c) Ett eller flere dynamometre. 

9.1.2. Variable prøvingssykluser (NRTC og LSI-NRTC) 

En belastningscelle eller en direktekoplet dreiemomentmåler kan brukes til måling av dreiemoment. 

Når det brukes en belastningscelle, skal dreiemomentsignalet overføres til motorens akse, og dynamometerets 

treghet skal tas i betraktning. Faktisk dreiemoment er det dreiemomentet som avleses på belastningscellen pluss 

bremsens treghetsmoment multiplisert med vinkelakselerasjonen. Styringssystemet må utføre denne beregningen i 

sanntid. 

9.1.3. Motortilbehør 

Arbeidet utført av motortilbehør som er nødvendig for drivstofftilførsel, smøring eller oppvarming av motoren, 

sirkulasjon av kjølevæske til motoren eller drift av systemer for etterbehandling av eksos, skal tas i betraktning, og 

tilbehøret skal monteres i samsvar med nr. 6.3.  



2.7.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 45/437 

 

9.1.4. Motorfeste og drivakselsystem (kategori NRSh) 

Dersom det er nødvendig for korrekt prøving av en motor i kategori NRSh, skal motorfestet til prøvingsbenken og 

drivakselsystemet for tilkopling til dynamometerets rotasjonssystem som er angitt av produsenten, brukes. 

9.2. Fortynningsmetode (eventuelt) 

9.2.1. Fortynningsforhold og bakgrunnskonsentrasjoner 

Gassformige bestanddeler kan måles ufortynnet eller fortynnet mens måling av partikler generelt krever 

fortynning. Fortynning kan oppnås ved et system med fullstrømsfortynning eller et system med delstrøms-

fortynning. Når fortynning brukes, kan eksosen fortynnes med omgivelsesluft, syntetisk luft eller nitrogen. Ved 

måling av gassutslipp skal fortynningsmiddelet holde minst 288 K (15 °C). Fortynningsmiddelets temperatur ved 

partikkelprøvetaking er angitt i nr. 9.2.2 for CVS-systemet og 9.2.3 for PFD-systemet med varierende 

fortynningsforhold. Gjennomstrømningskapasiteten i fortynningssystemet skal være stor nok til fullt ut å fjerne 

vannkondensering i fortynnings- og prøvetakingssystemene. Det er tillatt med avfukting av fortynningsluften før 

den går inn i fortynningssystemet, dersom luftfuktigheten er høy. Fortynningstunnelens vegger kan være 

oppvarmet eller isolert i likhet med hovedstrømningsrørene nedstrøms tunnelen for å hindre utfelling av 

vannholdige bestanddeler fra gass til flytende form («vannkondensering»). 

Før et fortynningsmiddel blandes med eksos kan det forkondisjoneres ved å øke eller redusere temperaturen eller 

fuktigheten. Bestanddeler kan fjernes fra fortynningsmiddelet for å redusere bakgrunnskonsentrasjonene. Følgende 

bestemmelser får anvendelse når bestanddeler skal fjernes, eller det skal tas hensyn til bakgrunnskonsentrasjoner: 

a) Konsentrasjoner av bestanddelene i fortynningsmiddelet kan måles, og det kan kompenseres for bakgrunns-

virkninger på prøvingsresultatene. Se vedlegg VII for beregninger for å kompensere for bakgrunns-

konsentrasjoner. 

b) Følgende endringer av kravene i nr. 7.2, 9.3 og 9.4 er tillatt for å måle forurensende gasser eller forurensende 

partikler i bakgrunnen: 

i) Proporsjonal prøvetaking skal ikke være påkrevd. 

ii) Uoppvarmede prøvetakingssystemer kan brukes. 

iii) Kontinuerlig prøvetaking kan brukes uavhengig av om partiprøvetaking brukes til fortynnede utslipp. 

iv) Partiprøvetaking kan brukes uavhengig av om kontinuerlig prøvetaking brukes til fortynnede utslipp. 

c) Følgende alternativer kan brukes for å ta hensyn til bakgrunnspartikler: 

i) Ved fjerning av bakgrunnspartikler skal fortynningsmiddelet filtreres med HEPA-filtre (høyeffektive 

partikkelluftfiltre) som har en innledende innsamlingseffektivitet på minst 99,97 % (se artikkel 2 nr. 19 

for framgangsmåter for HEPA-filtreringseffektivitet). 

ii) Ved korreksjon for bakgrunnspartikler uten HEPA-filtrering skal bakgrunnspartiklene ikke utgjøre mer 

enn 50 % av nettomengden av de innsamlede partiklene på prøvetakingsfilteret. 

iii) Bakgrunnskorreksjon av nettomengden av partikler med HEPA-filtrering er tillatt uten trykkbegrensning. 

9.2.2. System med fullstrømsfortynning 

Fullstrømsfortynning, prøvetaking med konstant volum (CVS). Hele strømmen av råeksos fortynnes i en 

fortynningstunnel. Konstant strøm kan opprettholdes ved å holde temperaturen og trykket ved strømningsmåleren 

innenfor grensene. Ved varierende strøm skal strømmen måles direkte slik at prøvetakingen blir proporsjonal. 

Systemet skal være utformet på følgende måte (se figur 6.6): 

a) En tunnel med innvendige flater av rustfritt stål skal brukes. Hele fortynningstunnelen skal være jordet. 

Alternativt kan ikke-ledende materiale brukes for motorkategorier som verken er omfattet av grenseverdier for 

partikkelmasse eller partikkelantall.  
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b) Eksosanleggets mottrykk skal ikke senkes kunstig av innsugingssystemet for fortynningsluft. Det statiske 

trykket på det stedet der råeksosen føres inn i fortynningstunnelen skal holdes innenfor ± 1,2 kPa av det 

atmosfæriske trykket. 

c) For å fremme blanding skal råeksos føres inn i tunnelen ved å lede den nedstrøms langs tunnelens midtlinje. 

En andel av fortynningsluften kan tilføres radielt fra tunnelens innvendige overflate for å redusere eksosens 

reaksjon med tunnelveggene. 

d) Fortynningsmiddel. Ved partikkelprøvetaking skal temperaturen i fortynningsmidlene (omgivelsesluft, 

syntetisk luft eller nitrogen, som angitt i nr. 9.2.1) holdes ved 293–325 K (20–52 °C) i umiddelbar nærhet av 

inngangen til fortynningstunnelen. 

e) Reynolds-tallet, Re, skal være minst 4 000 for den fortynnede eksosstrømmen, der Re er basert på fortynnings-

tunnelens innvendige diameter. Re er definert i vedlegg VII. Verifisering av korrekt blanding skal utføres 

mens en prøvetakingssonde føres både vertikalt og horisontalt over tunnelens diameter. Dersom analysatorens 

respons angir et avvik på mer enn ± 2 % av den gjennomsnittlige målte konsentrasjonen, skal CVS-systemet 

brukes ved en høyere strømningshastighet eller det skal monteres en blandeplate eller en blandedyse som 

forbedrer blandingen. 

f) Forkondisjonering av strømningsmåling. Den fortynnede eksosen kan kondisjoneres før strømningshastigheten 

måles, forutsatt at denne kondisjoneringen finner sted nedstrøms de oppvarmede HC- eller PM-prøvetakings-

sondene på følgende måte: 

i) Strømningsrettere, pulseringsdempere eller begge deler kan brukes. 

ii) Et filter kan brukes. 

iii) En varmeveksler kan brukes til å regulere temperaturen oppstrøms en strømningsmåler, men det skal tas 

forholdsregler for å hindre vannkondensering. 

g) Vannkondensering. Vannkondensering er en funksjon av fuktighet, trykk, temperatur og konsentrasjoner av 

andre bestanddeler, f.eks. svovelsyre. Disse parametrene varierer som en funksjon av fuktinnholdet i motorens 

innsugingsluft, fuktinnholdet i fortynningsluften, motorens luft/drivstoff-forhold og drivstoffsammen-

setningen, herunder mengden hydrogen og svovel i drivstoffet. 

For å sikre at den strømmen som måles, tilsvarer en målt konsentrasjon, skal vannkondensering hindres 

mellom prøvetakingssonden og strømningsmålerens innløp i fortynningstunnelen, eller vannkondensering skal 

tillates og fuktigheten ved strømningsmålerens innløp skal måles. Fortynningstunnelens vegger eller 

hovedstrømningsrør nedstrøms tunnelen kan varmes opp eller isoleres for å hindre vannkondensering. 

Vannkondensering skal hindres i hele fortynningstunnelen. Visse bestanddeler i eksosen kan fortynnes eller 

forsvinne dersom det forekommer fuktighet. 

Ved partikkelprøvetaking gjennomgår strømmen fra CVS-systemet som allerede er proporsjonal, en sekun-

dærfortynning (en eller flere) for å oppnå det nødvendige samlede fortynningsforholdet som angitt i figur 9.2 

og i nr. 9.2.3.2. 

h) Det minste samlede fortynningsforholdet skal være mellom 5:1 og 7:1 og minst 2:1 for primærfortynning 

basert på største strømningshastighet for eksosen fra motoren i løpet av prøvingssyklusen eller prøvings-

intervallet. 

i) Den samlede oppholdstiden i systemet skal være mellom 0,5 og 5 s, målt fra punktet der fortynningsmiddelet 

tilføres, til filterholderen eller filterholderne. 

j) Oppholdstiden i sekundærfortynningssystemet, dersom et slikt finnes, skal være minst 0,5 s, målt fra punktet 

der det sekundære fortynningsmiddelet tilføres, til filterholderen eller filterholderne. 

For å bestemme partikkelmassen er det nødvendig med et prøvetakingssystem, et partikkelprøvetakingsfilter, en 

gravimetrisk vekt og et vektrom med regulert temperatur og fuktighet.  
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Figur 6.6 

Eksempler på sammenstillinger for prøvetaking med fullstrømsfortynning 

 

9.2.3. System med delstrømsfortynning (PFD) 

9.2.3.1. Beskrivelse av systemet med delstrømsfortynning 

I figur 6.7 vises en skjematisk framstilling av et PFD-system. Det er en generell framstilling som viser prinsippene 

for uttak av prøver, fortynning og partikkelprøvetaking. Det betyr ikke at alle komponentene som er beskrevet i 

figuren, er nødvendige for andre mulige prøvetakingssystemer som oppfyller målet med prøvetaking. Andre 

sammenstillinger som ikke tilsvarer den skjematiske framstillingen er tillatt, forutsatt at de har samme formål med 

prøvetaking, fortynning og partikkelprøvetaking. Disse må oppfylle andre kriterier som i nr. 8.1.8.6 (periodisk 

kalibrering) og 8.2.1.2 (validering) for PFD-systemer med varierende fortynning, og nr. 8.1.4.5 samt tabell 8.2 

(verifisering av linearitet) og nr. 8.1.8.5.7 (verifisering) for PFD-systemer med konstant fortynning. 

Som vist i figur 6.7 overføres råeksosen eller den primærfortynnede strømmen fra eksosrøret eller CVS-systemet 

til fortynningstunnelen DT gjennom prøvetakingssonden SP og overføringsledningen TL. Den samlede strømmen 

gjennom tunnelen justeres med en strømningsregulator og prøvetakingspumpen P i partikkelprøvetakingssystemet 

(PSS). Ved proporsjonal prøvetaking av råeksos reguleres fortynningsluftstrømmen med strømningsregulatoren 

FC1, som kan bruke qmew (massestrøm av eksos under våte forhold) eller qmaw (massestrøm av innsugingsluft 

under våte forhold) og qmf (massestrøm av drivstoff) som styresignal for å gi ønsket eksosdeling. Volumet av 

prøven inn i fortynningstunnelen DT er differansen mellom den samlede gjennomstrømningen og fortynnings-

luftstrømmen. Strømningshastigheten i fortynningsluften måles med strømningsmåleren FM1, den samlede 

strømningshastigheten måles med strømningsmåleren i partikkelprøvetakingssystemet. Fortynningsforholdet 

beregnes ut fra disse to strømningshastighetene. Ved prøvetaking med konstant fortynningsforhold for råeksos 

eller fortynnet eksos i forhold til eksosstrømmen (f.eks. sekundærfortynning for partikkelprøvetaking) er strøm-

ningshastigheten i fortynningsluften vanligvis konstant og reguleres med strømningsregulatoren FC1 eller 

fortynningsluftpumpen. 

Fortynningsluften (omgivelsesluft, syntetisk luft eller nitrogen) skal filtreres gjennom et høyeffektivt partikkel-

luftfilter (HEPA).  
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Figur 6.7 

Skjematisk framstilling av system med delstrømsfortynning (totalprøvetaking) 

 

a = eksos eller primærfortynnet strøm 

b = valgfritt 

c = partikkelprøvetaking 

Komponenter i figur 6.7: 

DAF: Fortynningsluftfilter 

DT: Fortynningstunnel eller sekundærfortynningssystem 

EP: Eksosrør eller primærfortynningssystem 

FC1: Strømningsregulator 

FH: Filterholder 

FM1: Strømningsmåler som måler fortynningsluftens strømningshastighet 

P: Prøvetakingspumpe 

PSS: Partikkelprøvetakingssystem 

PTL: Partikkeloverføringsledning 

SP: Prøvetakingssonde for råeksos eller fortynnet eksos 

TL: Overføringsledning 

Massestrøm som gjelder bare for proporsjonal prøvetaking av råeksos med PFD: 

qmew Massestrøm av eksos under våte forhold 

qmaw Massestrøm av innsugingsluft under våte forhold 

qmf Massestrøm av drivstoff 
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9.2.3.2. Fortynning 

Temperaturen i fortynningsmidlene (omgivelsesluft, syntetisk luft eller nitrogen, som angitt i nr. 9.2.1) skal holdes 

ved 293–325 K (20–52 °C) i umiddelbar nærhet av inngangen til fortynningstunnelen. 

Det er tillatt med avfukting av fortynningsluften før den går inn i fortynningssystemet. Delstrømsfortynnings-

systemet skal være slik konstruert at det tar proporsjonale prøver av råeksos fra eksosstrømmen, og derved 

reagerer på utslag i strømningshastigheten for eksosen, og innfører fortynningsluft i denne prøven for å oppnå en 

temperatur ved prøvingsfilteret i samsvar med nr. 9.3.3.4.3. Det er her svært viktig at fortynningsforholdet 

bestemmes slik at kravene til nøyaktighet i nr. 8.1.8.6.1 er oppfylt. 

For å sikre at den strømmen som måles, tilsvarer en målt konsentrasjon, skal vannkondensering hindres mellom 

prøvetakingssonden og strømningsmålerens innløp i fortynningstunnelen, eller vannkondensering skal tillates og 

fuktigheten ved strømningsmålerens innløp skal måles. PFD-systemet kan varmes opp eller isoleres for å hindre 

vannkondensering. Vannkondensering skal hindres i hele fortynningstunnelen. 

Det minste samlede fortynningsforholdet skal være mellom 5:1 og 7:1 basert på største strømningshastighet for 

eksosen fra motoren i løpet av prøvingssyklusen eller prøvingsintervallet. 

Oppholdstiden i systemet skal være mellom 0,5 og 5 s, målt fra punktet der fortynningsmiddelet tilføres, til 

filterholderen eller filterholderne. 

For å bestemme partikkelmassen er det nødvendig med et prøvetakingssystem, et partikkelprøvetakingsfilter, en 

gravimetrisk vekt og et vektrom med regulert temperatur og fuktighet. 

9.2.3.3. Anvendelse 

PFD-systemet kan brukes til å ta ut en proporsjonal prøve av råeksos ved partiprøvetaking eller kontinuerlig 

prøvetaking av partikkel- eller gassutslipp i en variabel driftssyklus (NRTC og LSI-NRTC), en NRSC-syklus med 

enkeltfaser eller en RMC-driftssyklus. 

Systemet kan også brukes til tidligere fortynnet eksos der en strøm som allerede er proporsjonal, er fortynnet med 

konstant fortynningsforhold (se figur 9.2). På denne måten utføres sekundærfortynning fra en CVS-tunnel for å 

oppnå det nødvendige samlede fortynningsforholdet for partikkelprøvetaking. 

9.2.3.4. Kalibrering 

Kalibrering av PFD-systemet for uttak av en proporsjonal prøve av råeksos er beskrevet i nr. 8.1.8.6. 

9.3. Framgangsmåter for prøvetaking 

9.3.1. Generelle krav til prøvetaking 

9.3.1.1. Sondens utforming og konstruksjon 

En sonde er hovedkomponenten i et prøvetakingssystem. Den føres inn i strøm av råeksos eller fortynnet eksos og 

tar ut en prøve, slik at sondens innvendige og utvendige overflater er i kontakt med eksosen. Prøven transporteres 

ut av sonden og inn i en overføringsledning. 

Prøvetakingssondene skal ha innvendige flater av rustfritt stål, eller ved prøvetaking av råeksos, av et ikke-reaktivt 

materiale som tåler temperaturene i råeksosen. Prøvetakingssondene skal plasseres der bestanddelene blandes til 

den gjennomsnittlige prøvekonsentrasjonen, og der det er minst mulig forstyrrelse fra andre sonder. Det anbefales 

at alle prøvesonder holdes fri for påvirkning fra grensesjikt, bølger og virvelstrømmer – særlig i nærheten av 

utløpet av eksosrør for råeksos der utilsiktet fortynning kan forekomme. Rensing eller spyling av en sonde skal 

ikke påvirke en annen sonde under prøvingen. Det kan brukes én enkelt sonde til å ta ut en prøve av mer enn én 

bestanddel, forutsatt at sonden oppfyller alle spesifikasjonene for hver enkelt bestanddel.  
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9.3.1.1.1. Blandekammer (kategori NRSh) 

Dersom det er tillatt av produsenten, kan et blandekammer brukes ved prøving av motorer i kategori NRSh. 

Blandekammeret er en valgfri del i et prøvetakingssystem for råeksos og er plassert i eksosanlegget mellom 

lyddemperen og prøvetakingssonden. Formen og målene på blandekammeret og rørene før og etter kammeret skal 

være utformet slik at det gir en godt blandet, homogen prøve ved prøvetakingssonden, og slik at kraftig pulsering 

eller resonans i kammeret som påvirker utslippsresultatene, unngås. 

9.3.1.2. Overføringsledninger 

Overføringsledninger som transporterer en uttatt prøve fra en sonde til en analysator, et lagringsmedium eller et 

fortynningssystem skal være så korte som mulig ved at analysatorer, lagringsmedier og fortynningssystemer 

plasseres så nær sondene som praktisk mulig. Antallet bøyninger i overføringsledningene skal være så få som 

mulig, og eventuelle bøyninger som ikke kan unngås, skal ha så stor radius som mulig. 

9.3.1.3. Prøvetakingsmetoder 

Ved kontinuerlig prøvetaking og partiprøvetaking som er beskrevet i nr. 7.2, får følgende vilkår anvendelse: 

a) Ved uttak fra konstant strøm skal prøven også gjennomføres ved konstant strøm. 

b) Ved uttak fra varierende strøm skal prøvestrømmen varieres i forhold til den varierende strømmen. 

c) Proporsjonal prøvetaking skal valideres som beskrevet i nr. 8.2.1. 

9.3.2. Prøvetaking av gass 

9.3.2.1. Prøvetakingssonder 

Ved prøvetaking av gassutslipp brukes sonder med én eller flere porter. Sondene kan plasseres i en valgfri retning 

i forhold til strømmen av råeksos eller fortynnet eksos. For noen sonder skal prøvetemperaturene reguleres på 

følgende måte: 

a) For sonder som tar ut NOx fra fortynnet eksos, skal sondens veggtemperatur reguleres slik at vannkon-

densering hindres. 

b) For sonder som tar ut hydrokarboner fra fortynnet eksos, anbefales det å holde sondens veggtemperatur på 

omtrent 191 °C for å redusere forurensningen mest mulig. 

9.3.2.1.1. Blandekammer (kategori NRSh) 

Når det brukes i samsvar med nr. 9.3.1.1.1, skal blandekammerets innvendige volum være minst ti ganger 

slagvolumet for motoren som prøves. Blandekammeret skal være koplet så nær som mulig motorens lyddemper og 

skal ha en indre overflatetemperatur på minst 452 K (179 °C). Produsenten kan angi blandekammerets utforming. 

9.3.2.2. Overføringsledninger 

Det skal brukes overføringsledninger med innvendige flater av rustfritt stål, PTFE, VitonTM eller et annet materiale 

som har bedre egenskaper for utslippsprøvetaking. Et ikke-reaktivt materiale som tåler eksostemperaturene, skal 

brukes. Filtre på ledningen kan brukes dersom filteret og filterhuset oppfyller de samme temperaturkravene som 

overføringsledninger, på følgende måte: 

a) For NOx-overføringsledninger oppstrøms enten en NO2-til-NO-omformer som oppfyller spesifikasjonene i 

nr. 8.1.11.5, eller en kjøler som oppfyller spesifikasjonene i nr. 8.1.11.4, skal prøvetemperaturen holdes på et 

nivå som hindrer vannkondensering.  
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b) For THC-overføringsledninger skal veggtemperaturen i hele ledningen holdes på 191 ± 11 °C. Dersom det 

skal tas prøver fra råeksos, kan en uoppvarmet isolert overføringsledning koples direkte til en sonde. Over-

føringsledningens lengde og isolering skal være utformet slik at den høyeste forventede råeksostemperaturen 

ikke kjøles ned mer enn til 191 °C, målt ved overføringsledningens utløp. Ved prøvetaking av fortynnet eksos 

tillates en overgangssone mellom sonden og overføringsledningen på inntil 0,92 m for overgang til en 

veggtemperatur på 191 ± 11 °C. 

9.3.2.3. Komponenter for prøvekondisjonering 

9.3.2.3.1. Prøvetørkere 

9.3.2.3.1.1. Krav 

Prøvetørkere kan brukes til å fjerne fuktighet fra prøven for å redusere virkningen av vann på målingen av 

gassutslipp. Prøvetørkere skal oppfylle kravene i nr. 9.3.2.3.1.1 og nr. 9.3.2.3.1.2. Et vanninnhold på 0,8 volum-

prosent brukes i ligning (7-13). 

For den høyeste forventede vanndampkonsentrasjonen, Hm, skal metoden for fjerning av vann holde fuktigheten 

på ≤ 5 g vann/kg tørr luft (eller omtrent 0,8 volumprosent H2O), som er 100 % relativ fuktighet ved 277,1 K 

(3,9 °C) og 101,3 kPa. Denne fuktighetsspesifikasjonen tilsvarer også omtrent 25 % relativ fuktighet ved 298 K 

(25 °C) og 101,3 kPa. Dette kan vises ved å 

a) måle temperaturen ved prøvetørkerens utløp, 

b) måle fuktigheten på et punkt rett oppstrøms CLD, 

gjennomføre framgangsmåten for verifisering i nr. 8.1.8.5.8. 

9.3.2.3.1.2. Tillatte typer prøvetørkere og framgangsmåte for å anslå vanninnhold etter tørkeren 

Begge prøvetørkertypene som er beskrevet i dette nummer kan brukes. 

a) Dersom det brukes en osmotisk membrantørker oppstrøms en gassanalysator eller et lagringsmedium, skal den 

oppfylle temperaturspesifikasjonene i nr. 9.3.2.2. Doggpunktet, Tdew, og det absolutte trykket, ptotal, nedstrøms 

en osmotisk membrantørker skal overvåkes. Vannmengden skal beregnes som angitt i vedlegg VII ved hjelp 

av kontinuerlig registrerte verdier for Tdew og ptotal eller de høyeste verdiene for disse som ble observert under 

en prøving, eller alarmverdiene. I mangel av en direkte måling utledes den nominelle ptotal av tørkerens laveste 

absolutte trykk som forventes under prøving. 

b) En termisk kjøler oppstrøms et THC-målesystem for motorer med kompresjonstenning kan ikke brukes. 

Dersom det brukes en termisk kjøler oppstrøms en NO2-til-NO-omformer eller i et prøvetakingssystem uten en 

NO2-til-NO-omformer, skal kjøleren oppfylle ytelseskravene i kontrollen av NO2-tap som er angitt i 

nr. 8.1.11.4. Doggpunktet, Tdew, og det absolutte trykket, ptotal, nedstrøms en termisk kjøler skal overvåkes. 

Vannmengden skal beregnes som angitt i vedlegg VII ved hjelp av kontinuerlig registrerte verdier for Tdew og 

ptotal eller de høyeste verdiene for disse som ble observert under en prøving, eller alarmverdiene. I mangel av 

en direkte måling utledes den nominelle ptotal av den termiske kjølerens laveste absolutte trykk som forventes 

under prøving. Dersom det er gyldig å anslå metningsgraden i den termiske kjøleren, kan Tdew, på grunnlag av 

kjølerens kjente effektivitet og kontinuerlig overvåking av kjølerens temperatur, Tchiller, beregnes. Dersom 

verdiene for Tchiller ikke registreres kontinuerlig, kan den høyeste verdien som ble observert under en prøving, 

eller alarmverdien brukes som en konstant verdi for å bestemme en konstant vannmengde i samsvar med 

vedlegg VII. Dersom det er gyldig å anta at Tchiller er lik Tdew, kan Tchiller brukes i stedet for Tdew i samsvar med 

vedlegg VII. Dersom det er gyldig å forutsette en konstant temperaturforskyvning mellom Tchiller og Tdew som 

følge av en kjent og fast oppvarming av prøven mellom kjølerens utløp og stedet der temperaturen måles, kan 

denne forutsatte temperaturforskyvningen regnes med i utslippsberegningene. Gyldigheten av de forut-

setningene som er tillatt i henhold til dette nummer, skal demonstreres gjennom teknisk analyse eller data. 
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9.3.2.3.2. Prøvetakingspumper 

Det skal brukes prøvetakingspumper oppstrøms en analysator eller et lagringsmedium for alle gasser. Det skal 

brukes prøvetakingspumper med innvendige flater av rustfritt stål, PTFE eller et annet materiale som har bedre 

egenskaper for utslippsprøvetaking. For noen prøvetakingspumper skal temperaturen reguleres på følgende måte: 

a) Dersom det brukes en NOx-prøvetakingspumpe oppstrøms enten en NO2-til-NO-omformer som oppfyller 

spesifikasjonene i nr. 8.1.11.5, eller en kjøler som oppfyller spesifikasjonene i nr. 8.1.11.4, skal den varmes 

opp for å hindre vannkondensering. 

b) Dersom det brukes en THC-prøvetakingspumpe oppstrøms en THC-analysator eller et lagringsmedium, skal 

den innvendige flaten varmes opp til en toleranse på 464 ± 11 K (191 ± 11 °C). 

9.3.2.3.3. Ammoniakkutskiller 

Ammoniakkutskillere kan brukes i visse eller alle gassprøvetakingssystemer for å hindre NH3-interferens, 

forgiftning av NO2-til-NO-omformeren og avsetninger i prøvetakingssystemet eller analysatorene. Ammoni-

akkutskillere skal monteres i henhold til produsentens anbefalinger. 

9.3.2.4. Prøvelagringsmedier 

Ved prøvetaking med sekk skal gassmengdene lagres i tilstrekkelig rene beholdere der gassen påvirkes så lite som 

mulig og minst mulig gass slipper ut. Godt teknisk skjønn skal brukes for å fastsette akseptable terskelverdier for 

lagringsmedienes renhet og gjennomtrengelighet. Når en beholder rengjøres, kan den gjentatte ganger spyles og 

tømmes, og den kan varmes opp. Det skal brukes en fleksibel beholder (f.eks. en sekk) i et temperaturregulert 

miljø eller en temperaturregulert stiv beholder som er tømt for luft eller har et volum som kan forskyves, f.eks. 

med en stempel- og sylinderinnretning. Beholdere som oppfyller spesifikasjonene i tabell 6.6 nedenfor, skal 

brukes. 

Tabell 6.6 

Beholdermateriale for partiprøvetaking av gasser 

CO, CO2, O2, CH4, C2H6, C3H8, NO, 

NO2(1) 

polyvinylfluorid (PVF)(2), f.eks. TedlarTM, polyvinylidenfluorid(2), 

f.eks. KynarTM, polytetrafluoretylen(3), f.eks. TeflonTM eller rustfritt 

stål(3) 

HC polytetrafluoretylen(4) eller rustfritt stål(4) 

(1) Forutsatt at vannkondensering i lagringsbeholderen forhindres. 

(2) Inntil 313 K (40 °C). 

(3) Inntil 475 K (202 °C). 

(4) Ved 464 ± 11 K (191 ± 11 °C). 

9.3.3. Partikkelprøvetaking (PM) 

9.3.3.1. Prøvetakingssonder 

PM-sonder med én enkelt åpning i enden skal brukes. PM-sondene skal være rettet direkte oppstrøms. 

PM-sonden kan avskjermes med en hatt som oppfyller kravene i figur 6.8. I dette tilfellet skal forsortereren som er 

beskrevet i nr. 9.3.3.3, ikke brukes. 
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Figur 6.8 

Diagram over en prøvetakingssonde med hatteformet forsorterer 

 

9.3.3.2. Overføringsledninger 

Det anbefales å bruke isolerte eller oppvarmede overføringsledninger for å redusere temperaturforskjellene mellom 

overføringsledninger og bestanddeler i eksosen mest mulig. Det skal brukes overføringsledninger som er inaktive 

med hensyn til partikler, og som har strømledende innvendige flater. Det anbefales å bruke PM-overføringsledninger 

av rustfritt stål, men annet materiale kan brukes dersom det har samme prøvetakingsytelse som rustfritt stål. PM-

overføringsledningens innvendige flater skal være jordet. 

9.3.3.3. Forsorterer 

Det er tillatt å bruke en PM-forsorterer til å fjerne partikler med stor diameter dersom den er montert i fortynnings-

systemet rett før filterholderen. Bare én forsorterer er tillatt. Dersom det brukes en hatteformet sonde (se figur 6.8), 

er det forbudt å bruke forsorterer. 

PM-forsortereren kan enten være en treghetsbasert impaktor eller en syklonutskiller. Den skal være laget av 

rustfritt stål. Forsortereren skal være klassifisert for å fjerne minst 50 % av alle partikler med en aerodynamisk 

diameter på 10 μm og høyst 1 % av alle partikler med en aerodynamisk diameter på 1 μm ved de strømnings-

hastighetene der den brukes. Forsortererens utløp skal konfigureres med en innretning som gjør det mulig å lede 

strømmen utenom alle PM-prøvetakingsfiltre slik at forsortererens strøm kan stabiliseres før prøvingen starter. 

PM-prøvetakingsfilteret skal være plassert høyst 75 cm nedstrøms forsortererens utløp. 

9.3.3.4. Prøvetakingsfilter 

Det skal tas prøver av den fortynnede eksosen ved hjelp av et filter som oppfyller kravene i nr. 9.3.3.4.1–9.3.3.4.4 

under prøvingssekvensen. 

9.3.3.4.1. Filterspesifikasjon 

Alle filtertyper skal ha en innsamlingseffektivitet på minst 99,7 %. Produsentens målinger av prøvetakingsfilteret 

som gjenspeiles i produktvurderingene, kan brukes til å demonstrere at dette kravet er oppfylt. Filtermaterialet skal 

enten være 

a) glassfiber med fluorkarbonbelegg (PTFE) eller 

b) fluorkarbonmembran (PTFE). 

Dersom den forventede netto PM-massen på filteret overstiger 400 μg, kan et filter med en minste innledende 

innsamlingseffektivitet på 98 % brukes.  

Tverrsnitt 
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9.3.3.4.2. Filterstørrelse 

Den nominelle filterstørrelsen skal være 46,50 mm ± 0,6 mm i diameter (minst 37 mm i effektiv diameter). Filtre 

med større diameter kan brukes etter avtale med godkjenningsmyndigheten. Det anbefales at filterets effektive 

areal er proporsjonalt med filterets diameter. 

9.3.3.4.3. Fortynning og temperaturregulering av partikkelprøver 

Partikkelprøvene skal fortynnes minst én gang oppstrøms overføringsledningene i et CVS-system og nedstrøms i 

et PFD-system (se nr. 9.3.3.2 om overføringsledninger). Prøvetemperaturen skal reguleres til 320 ± 5 K 

(47 ± 5 °C), målt på et vilkårlig sted høyst 200 mm oppstrøms eller 200 mm nedstrøms PM-lagringsmediene. 

Partikkelprøven skal hovedsakelig varmes opp eller kjøles av fortynningsforholdene som angitt i nr. 9.2.1 

bokstav a). 

9.3.3.4.4. Filtergjennomstrømningshastighet 

Filtergjennomstrømningshastigheten skal være mellom 0,90 og 1,00 m/s, med mindre enn 5 % av de registrerte 

strømningsverdiene utenfor dette området. Dersom den samlede PM-massen overstiger 400 μg, kan filtergjennom-

strømningshastigheten reduseres. Gjennomstrømningshastigheten skal måles som prøvens volumetriske utstrøm-

ningsmengde ved trykket oppstrøms filteret og filteroverflatens temperatur, dividert med filterets eksponerte areal. 

Eksosrørets eller CVS-tunnelens trykk skal brukes som oppstrømstrykk dersom trykkfallet gjennom PM-

prøvetakingssystemet fram til filteret er mindre enn 2 kPa. 

9.3.3.4.5. Filterholder 

For å redusere turbulent avsetning mest mulig og avsette partiklene jevnt fordelt på filteret, skal en divergerende 

kjeglevinkel på 12,5° (fra sentrum) brukes som overgang fra overføringsledningens innvendige diameter til den 

eksponerte filteroverflatens diameter. Denne overgangen skal være av rustfritt stål. 

9.3.4. PM-stabiliserings- og veiingsmiljø for gravimetrisk analyse 

9.3.4.1. Miljø for gravimetrisk analyse 

I dette avsnitt beskrives to miljøer som kreves for å stabilisere og veie partikler for gravimetrisk analyse: PM-

stabiliseringsmiljøet der filtrene oppbevares før de veies, og veiingsmiljøet, der vekten er plassert. De to miljøene 

kan dele samme område. 

Både stabiliserings- og veiingsmiljøet skal holdes fritt for forurensende stoffer, f.eks. støv, aerosoler eller delvis 

flyktig materiale som kan forurense partikkelprøvene. 

9.3.4.2. Renhet 

Det skal verifiseres at PM-stabiliseringsmiljøet er rent ved hjelp av referansefiltre, som beskrevet i nr. 8.1.12.1.4. 

9.3.4.3. Temperatur i rommet 

Temperaturen i rommet (eller lokalet) der partikkelfiltrene kondisjoneres og veies, skal holdes på 295 K ± 1 K 

(22 ºC ± 3 ºC) under hele kondisjoneringen og veiingen av filtre. Fuktigheten skal holdes på et doggpunkt på 

282,5 K ± 1 K (9,5 °C ± 1 °C) og en relativ fuktighet på 45 ± 8 %. Dersom stabiliserings- og veiingsmiljøene er 

atskilt, skal stabiliseringsmiljøet holdes ved en temperatur på 295 ± 3 K (22 °C ± 3 °C). 

9.3.4.4. Verifisering av omgivelsesforhold 

Ved bruk av måleinstrumenter som oppfyller spesifikasjonene i nr. 9.4, skal følgende omgivelsesforhold 

verifiseres: 

a) Doggpunkt og omgivelsestemperatur skal registreres. Disse verdiene skal brukes til å bestemme om 

stabiliserings- og veiingsmiljøet har holdt seg innenfor toleransene angitt i nr. 9.3.4.3 i minst 60 minutter før 

filtrene ble veid.  
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b) Det atmosfæriske trykket i veiingsområdet skal registreres kontinuerlig. Et akseptabelt alternativ er å bruke et 

barometer som måler det atmosfæriske trykket utenfor veiingsmiljøet, forutsatt at det kan sikres at det 

atmosfæriske trykket ved vekten alltid er innenfor ± 100 Pa av det delte atmosfæriske trykket. Det skal være 

mulig å registrere det seneste atmosfæriske trykket når hver partikkelprøve veies. Denne verdien skal brukes 

til å beregne PM-oppdriftskorreksjonen i nr. 8.1.12.2. 

9.3.4.5. Montering av vekten 

Vekten skal monteres på følgende måte: 

a) På en vibrasjonsisolert plattform for å skjerme den fra utvendig støy og vibrasjon. 

b) Skjermet fra konveksjonsluftstrømmen med en antistatisk skjerm som er jordet. 

9.3.4.6. Statisk elektrisitet 

Statisk elektrisitet skal begrenses mest mulig i vektmiljøet på følgende måte: 

a) Vekten skal være jordet. 

b) Pinsetter av rustfritt stål skal brukes dersom partikkelprøver skal håndteres manuelt. 

c) Pinsettene skal være jordet med en jordingsstropp, eller operatøren skal ha en jordingsstropp slik at jordings-

stroppen og vekten har samme jording. 

d) Det skal brukes et apparat for nøytralisering av statisk elektrisitet som har samme jording som vekten, for å 

fjerne statisk elektrisitet fra partikkelprøvene. 

9.4. Måleinstrumenter 

9.4.1. Innledning 

9.4.1.1. Virkeområde 

I dette nummer spesifiseres måleinstrumenter og tilhørende systemkrav til utslippsprøving. Dette omfatter 

laboratorieinstrumenter for måling av motorparametrer, omgivelser, strømningsrelaterte parametrer og utslipps-

konsentrasjoner (fortynnede eller ufortynnede). 

9.4.1.2. Instrumenttyper 

Alle instrumenter som er nevnt i denne forordning, skal brukes som beskrevet i denne forordning (se tabell 6.5 for 

opplysninger om instrumentenes målestørrelser). Når et instrument som er nevnt i denne forordning, brukes på en 

måte som ikke er spesifisert, eller et annet instrument brukes i stedet, får likeverdighetskravene anvendelse som 

angitt i nr. 5.1.1. Dersom mer enn ett instrument spesifiseres for en bestemt måling, vil typegodkjennings- eller 

sertifiseringsmyndigheten på anmodning utpeke ett av instrumentene som referanse, for å vise at en alternativ 

framgangsmåte tilsvarer den spesifiserte framgangsmåten. 

9.4.1.3. Overflødige systemer 

For alle måleinstrumenter som er beskrevet i dette nummer, kan data fra flere instrumenter brukes til å beregne 

prøvingsresultater for én enkelt prøve, med forhåndsgodkjenning fra typegodkjennings- eller sertifise-

ringsmyndigheten. Resultatene av alle målinger skal registreres, og rådata skal lagres. Dette kravet gjelder 

uavhengig av om målingene faktisk brukes i beregningene. 

9.4.2. Registrering og kontroll av data 

Prøvingssystemet skal kunne oppdatere data, registrere data og kontrollere systemer knyttet til operatørkrav, 

dynamometeret, prøvetakingsutstyr og måleinstrumenter. Det skal brukes datainnsamlings- og kontrollsystemer 

som kan registrere data ved de angitte minstefrekvensene, som vist i tabell 6.7 (denne tabellen gjelder ikke NRSC-

prøving med enkeltfaser). 
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Tabell 6.7 

Minstefrekvenser for registrering og kontroll av data 

Relevant nummer i 

prøvingsprotokollen 
Målte verdier 

Minste kommando- og 

kontrollfrekvens 

Minste registreringsfre-

kvens 

7.6 Turtall og dreiemoment for motorens 

diagram ved trinnvis syklus 

1 Hz 1 gjennomsnittsverdi 

per trinn 

7.6 Turtall og dreiemoment for motorens 

diagram ved kontinuerlig syklus 

5 Hz 1 Hz, gjennomsnitt 

7.8.3 Referanse- og resultatverdier for turtall og 

dreiemomenter i variable prøvingssykluser 

(NRTC og LSI-NRTC) 

5 Hz 1 Hz, gjennomsnitt 

7.8.2 Referanse- og resultatverdier for turtall og 

dreiemomenter i NRSC-prøvingssykluser 

med enkeltfaser og RMC-prøvingssykluser 

1 Hz 1 Hz 

7.3 Kontinuerlige konsentrasjoner for analy-

satorer av ufortynnet gass 

Ikke relevant 1 Hz 

7.3 Kontinuerlige konsentrasjoner for analy-

satorer av fortynnet gass 

Ikke relevant 1 Hz 

7.3 Partikonsentrasjoner for analysatorer av 

ufortynnet eller fortynnet gass 

Ikke relevant 1 gjennomsnittsverdi 

per prøvingsintervall 

7.6 

8.2.1 

Strømningshastighet for fortynnet eksos fra 

et CVS-system med varmeveksler opp-

strøms strømningsmålingen 

Ikke relevant 1 Hz 

7.6 

8.2.1 

Strømningshastighet for fortynnet eksos fra 

et CVS-system uten varmeveksler opp-

strøms strømningsmålingen 

5 Hz 1 Hz, gjennomsnitt 

7.6 

8.2.1 

Strømningshastighet for innsugingsluft eller 

eksos (for variabel måling av råeksos) 

Ikke relevant 1 Hz, gjennomsnitt 

7.6 

8.2.1 

Fortynningsluft dersom den kontrolleres 

aktivt 

5 Hz 1 Hz, gjennomsnitt 

7.6 

8.2.1 

Prøvestrøm fra et CVS-system med 

varmeveksler 

1 Hz 1 Hz 

7.6 

8.2.1 

Prøvestrøm fra et CVS-system uten 

varmeveksler 

5 Hz 1 Hz, gjennomsnitt 
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9.4.3. Spesifikasjoner for måleinstrumentenes ytelse 

9.4.3.1. Oversikt 

Prøvingssystemet skal som helhet oppfylle alle gjeldende kriterier for kalibrering, verifisering og prøvingsvali-

dering som er angitt i nr. 8.1, herunder kravene til linearitetskontroll i nr. 8.1.4 og 8.2. Instrumentene skal oppfylle 

spesifikasjonene i tabell 6.7 for alle måleområder som skal brukes ved prøvingen. Videre skal all dokumentasjon 

som er framlagt av instrumentprodusentene og viser at instrumentene oppfyller spesifikasjonene i tabell 6.7, 

oppbevares. 

9.4.3.2. Komponentkrav 

Tabell 6.8 inneholder spesifikasjoner for dreiemoment-, turtalls- og trykkgivere, temperatur- og doggpunktfølere 

og andre instrumenter. Det overordnede systemet for måling av en gitt fysisk og/eller kjemisk størrelse skal 

oppfylle kravene til verifisering av linearitet i nr. 8.1.4. Ved måling av gassutslipp kan det brukes analysatorer som 

har kompensasjonsalgoritmer som er funksjoner av andre målte gassformige bestanddeler og av drivstoffegen-

skapene for den bestemte motorprøvingen. En kompensasjonsalgoritme skal bare kompensere ved utligning uten å 

påvirke resultatet (dvs. uten skjevhet). 

Tabell 6.8 

Anbefalte spesifikasjoner for måleinstrumentenes ytelse 

Måleinstrument 
Symbol for målt 

størrelse 

Hele systemets 

stigningstid 

Registreringens 

oppdaterings-

registrering 

Nøyaktighet(a) Repeterbarhet(a) 

Motorturtallsgiver n 1 s 1 Hz, gjennomsnitt 2,0 % av pt. eller 

0,5 % av høyeste 

1,0 % av pt. eller 

0,25 % av høyeste 

Motordreiemomentgiver T 1 s 1 Hz, gjennomsnitt 2,0 % av pt. eller 

1,0 % av høyeste 

1,0 % av pt. eller 

0,5 % av høyeste 

Strømningsmåler for drivstoff 

(oppsummering) 

 5 s 

(N/A) 

1 Hz 

(N/A) 

2,0 % av pt. eller 

1,5 % av høyeste 

1,0 % av pt. eller 

0,75 % av høyeste 

Måler for samlet mengde for-

tynnet eksos (CVS) 

(med varmeveksler før måleren) 

 1 s 

(5 s) 

1 Hz, gjennomsnitt 

(1 Hz) 

2,0 % av pt. eller 

1,5 % av høyeste 

1,0 % av pt. eller 

0,75 % av høyeste 

Måler for fortynningsluft, inn-

sugingsluft, eksos og prøve-

strøm 

 1 s 1 Hz-gjennomsnitt 

av 5 Hz-prøver 

2,5 % av pt. eller 

1,5 % av høyeste 

1,25 % av pt. eller 

0,75 % av høyeste 

Kontinuerlig analysator for 

ufortynnet gass 

x 5 s 2 Hz 2,0 % av pt. eller 

2,0 % av målt 

1,0 % av pt. eller 

1,0 % av målt 

Kontinuerlig analysator for 

fortynnet gass 

x 5 s 1 Hz 2,0 % av pt. eller 

2,0 % av målt 

1,0 % av pt. eller 

1,0 % av målt 

Kontinuerlig gassanalysator x 5 s 1 Hz 2,0 % av pt. eller 

2,0 % av målt 

1,0 % av pt. eller 

1,0 % av målt 



Nr. 45/450 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 2.7.2020 

 

Måleinstrument 
Symbol for målt 

størrelse 

Hele systemets 

stigningstid 

Registreringens 

oppdaterings-

registrering 

Nøyaktighet(a) Repeterbarhet(a) 

Partigassanalysator x Ikke relevant Ikke relevant 2,0 % av pt. eller 

2,0 % av målt 

1,0 % av pt. eller 

1,0 % av målt 

Gravimetrisk PM-vekt mPM Ikke relevant Ikke relevant Se nr. 9.4.11 0,5 μg 

Treghetsbasert PM-vekt mPM 5 s 1 Hz 2,0 % av pt. eller 

2,0 % av målt 

1,0 % av pt. eller 

1,0 % av målt 

(a) Nøyaktighet og repeterbarhet bestemmes på grunnlag av samme innsamlede data, som angitt i nr. 9.4.3, og er basert på absolutte verdier. «pt.» 

viser til den samlede forventede gjennomsnittsverdien ved utslippsgrensen, «høyeste» viser til den høyeste forventede verdien ved utslippsgrensen 

under prøvingssyklusen, ikke den høyeste verdien i instrumentets måleområde, og «målt» viser til den faktiske gjennomsnittsverdien målt under 

prøvingssyklusen. 

9.4.4. Måling av motorparametrer og omgivelser 

9.4.4.1. Turtalls- og dreiemomentfølere 

9.4.4.1.1. Anvendelse 

Måleinstrumentene for inndata og utdata under motordrift skal oppfylle kravene i dette nummer. Det anbefales å 

bruke følere, givere og målere som oppfyller spesifikasjonene i tabell 6.8. Overordnede systemer for måling av 

inndata og utdata skal oppfylle kravene til verifisering av linearitet i nr. 8.1.4. 

9.4.4.1.2. Akselarbeid 

Arbeid og effekt skal beregnes med utdata fra turtall- og dreiemomentgivere i samsvar med nr. 9.4.4.1. Over-

ordnede systemer for måling av turtall og dreiemoment skal oppfylle kravene til kalibrering og verifisering i 

nr. 8.1.7 og 8.1.4. 

Dreiemoment som følge av treghet i akselerasjons- og retardasjonskomponenter som er koplet til svinghjulet, 

f.eks. drivakselen og dynamometerrotoren, skal kompenseres for etter behov, på grunnlag av godt teknisk skjønn. 

9.4.4.2. Trykkgivere, temperaturfølere og doggpunktfølere 

Overordnede systemer for måling av trykk, temperatur og doggpunkt skal oppfylle kalibreringskravene i nr. 8.1.7. 

Trykkgivere skal plasseres i et temperaturregulert miljø, eller de skal kompensere for temperaturendringer i det 

forventede driftsområdet. Givernes materiale skal være forenlig med væsken som måles. 

9.4.5. Strømningsrelaterte målinger 

For alle typer strømningsmålere (for drivstoff, innsugingsluft, råeksos, fortynnet eksos, prøver) skal strømmen 

kondisjoneres etter behov for å hindre at bølger, virvelstrømmer, sirkulerende strømmer eller strømnings-

pulseringer påvirker målerens nøyaktighet eller repeterbarhet. For noen målere kan dette oppnås ved å bruke et 

tilstrekkelig langt rett rør (for eksempel minst ti ganger så langt som rørdiameteren) eller ved å bruke spesialkon-

struerte rørbøyninger, retteflenser, munnstykkeplater (eller pneumatiske pulseringsdempere til strømningsmåleren 

for drivstoff) til å opprette en stabil og forutsigbar hastighetsprofil oppstrøms måleren. 

9.4.5.1. Strømningsmåler for drivstoff 

Det overordnede systemet for måling av drivstoffstrømmen skal oppfylle kalibreringskravene i nr. 8.1.8.1. Ved all 

måling av drivstoffstrøm skal det tas hensyn til eventuelt drivstoff som ledes forbi motoren eller returneres fra 

motoren til drivstofftanken. 
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9.4.5.2. Strømningsmåler for innsugingsluft 

Det overordnede systemet for måling av innsugingsluftstrømmen skal oppfylle kalibreringskravene i nr. 8.1.8.2. 

9.4.5.3. Strømningsmåler for råeksos 

9.4.5.3.1. Komponentkrav 

Det overordnede systemet for måling av råeksosstrømmen skal oppfylle linearitetskravene i nr. 8.1.4. Alle strøm-

ningsmålere for råeksos skal være konstruert slik at de på en egnet måte kompenserer for endringer i råeksosens 

termodynamiske tilstand, væsketilstand og sammensetningstilstand. 

9.4.5.3.2. Strømningsmålerens reaksjonstid 

For å regulere et system med delstrømsfortynning og ta ut en proporsjonal prøve av råeksos, kreves det en 

strømningsmåler med en reaksjonstid som er raskere enn angitt i tabell 9.3. For systemer med delstrømsfortynning 

med tilkoplet regulering skal strømningsmålerens reaksjonstid oppfylle spesifikasjonene i nr. 8.2.1.2. 

9.4.5.3.3. Kjøling av eksos 

Dette nummer får ikke anvendelse på kjøling av eksos på grunn av motorens konstruksjon, herunder, men ikke 

begrenset til, vannkjølte eksosmanifolder eller turboladere. 

Eksoskjøling oppstrøms strømningsmåleren er tillatt med følgende begrensninger: 

a) Det skal ikke tas partikkelprøver nedstrøms kjølingen. 

b) Dersom kjølingen fører til at eksostemperaturer over 475 K (202 °C) synker til under 453 K (180 °C), skal det 

ikke tas HC-prøver nedstrøms kjølingen. 

c) Dersom kjølingen fører til vannkondensering, skal det ikke tas prøver av NOx nedstrøms kjølingen, med 

mindre kjøleren oppfyller kravene til verifisering av ytelse i nr. 8.1.11.4. 

d) Dersom kjølingen fører til vannkondensering før strømmen når en strømningsmåler, skal doggpunktet Tdew og 

trykket ptotal måles ved strømningsmålerens innløp. Disse verdiene skal brukes i utslippsberegningene i 

samsvar med vedlegg VII. 

9.4.5.4. Strømningsmålere for fortynningsluft og fortynnet eksos 

9.4.5.4.1. Anvendelse 

Momentane strømningshastigheter for fortynnet eksos eller samlet fortynnet eksosstrøm i et prøvingsintervall skal 

bestemmes ved hjelp av en strømningsmåler for fortynnet eksos. Strømningshastigheter for råeksos eller samlet 

råeksosstrøm i et prøvingsintervall kan beregnes ut fra forskjellen mellom en strømningsmåler for fortynnet eksos 

og en fortynningsluftmåler. 

9.4.5.4.2. Komponentkrav 

Det overordnede systemet for måling av en fortynnet eksosstrøm skal oppfylle kravene til kalibrering og 

verifisering i nr. 8.1.8.4 og 8.1.8.5. Følgende målere kan brukes: 

a) Ved prøvetaking med konstant volum (CVS) av den samlede strømmen av fortynnet eksos kan en kritisk 

strømningsventuri (CFV) eller flere parallelle kritiske strømningsventurier, en fortrengningspumpe (PDP), en 

subsonisk venturi (SSV) eller en ultralydstrømningsmåler (UFM) brukes. I kombinasjon med en varmeveksler 

oppstrøms kan enten en CFV eller en PDP også fungere som en passiv strømningsregulator ved å holde 

konstant temperatur i den fortynnede eksosen i et CVS-system.  
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b) I et system med delstrømsfortynning (PFD) kan en kombinasjon av en strømningsmåler og et aktivt 

strømreguleringssystem brukes til å sikre proporsjonal prøvetaking av eksosens bestanddeler. Den samlede 

strømmen av fortynnet eksos eller én eller flere prøvetakingsstrømmer eller en kombinasjon av denne 

strømningsreguleringen kan brukes til å sikre proporsjonal prøvetaking. 

Til alle andre fortynningssystemer kan det brukes et laminærstrømningselement, en ultralydstrømningsmåler, en 

subsonisk venturi, en kritisk strømningsventuri eller flere parallelle kritiske strømningsventurier, en fortrengnings-

måler, et måleinstrument for termisk masse, et pitotrør for gjennomsnittsmåling eller et varmetrådsanemometer. 

9.4.5.4.3. Kjøling av eksos 

Fortynnet eksos oppstrøms en fortynningsstrømningsmåler kan kjøles, forutsatt at alle følgende bestemmelser 

overholdes: 

a) Det skal ikke tas partikkelprøver nedstrøms kjølingen. 

b) Dersom kjølingen fører til at eksostemperaturer over 475 K (202 °C) synker til under 453 K (180 °C), skal det 

ikke tas HC-prøver nedstrøms kjølingen. 

c) Dersom kjølingen fører til vannkondensering, skal det ikke tas prøver av NOx nedstrøms kjølingen, med 

mindre kjøleren oppfyller kravene til verifisering av ytelse i nr. 8.1.11.4. 

d) Dersom kjølingen fører til vannkondensering før strømmen når en strømningsmåler, skal doggpunktet Tdew og 

trykket ptotal måles ved strømningsmålerens innløp. Disse verdiene skal brukes i utslippsberegningene i 

samsvar med vedlegg VII. 

9.4.5.5. Prøvestrømningsmåler for partiprøvetaking 

En prøvestrømningsmåler skal brukes til å bestemme prøvestrømningshastigheten eller den samlede prøve-

strømmen inn i et partiprøvetakingssystem i et prøvingsintervall. Forskjellen mellom de to strømningsmålerne kan 

brukes til å beregne prøvestrømmen inn i en fortynningstunnel, f.eks. til partikkelmåling med delstrømsfortynning 

og partikkelmåling med sekundærfortynning. Spesifikasjoner for differansestrømningsmåling og uttak av en 

proporsjonal prøve av råeksos er angitt i nr. 8.1.8.6.1, og kalibrering av differansestrømningsmålingen er 

beskrevet i nr. 8.1.8.6.2. 

Det overordnede systemet for prøvestrømningsmåleren skal oppfylle kalibreringskravene i nr. 8.1.8. 

9.4.5.6. Utblandingsenhet for gass 

En utblandingsenhet for gass kan brukes til å blande kalibreringsgasser. 

Det skal brukes en utblandingsenhet for gass som blander gasser i henhold til spesifikasjonene i nr. 9.5.1 og i de 

konsentrasjonene som forventes under prøving. Utblandingsenheter for kritisk strømning, for kapillarrør eller for 

måling av termisk masse kan brukes. Viskositetskorreksjon skal anvendes etter behov (dersom det ikke utføres av 

utblandingsenhetens interne programvare) for å sikre korrekt utblanding av gass. Systemet for utblanding av gass 

skal oppfylle kravene til verifisering av linearitet i nr. 8.1.4.5. Blandeinnretningen kan eventuelt kontrolleres med 

et lineært instrument, f.eks. ved bruk av NO-gass og en CLD. Instrumentets justeringsverdi skal justeres med 

justeringsgass direkte tilkoplet instrumentet. Utblandingsenheten skal kontrolleres ved de innstillingene som 

benyttes, og den nominelle verdien skal sammenholdes med konsentrasjonen som måles med instrumentet. 

9.4.6. Måling av CO og CO2 

En ikke-dispersiv infrarød (NDIR) analysator skal brukes til å måle CO- og CO2-konsentrasjoner i råeksos eller 

fortynnet eksos ved partiprøvetaking eller kontinuerlig prøvetaking. 

Det NDIR-baserte systemet skal oppfylle kravene til kalibrering og verifisering i nr. 8.1.8.1.  
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9.4.7. Hydrokarbonmålinger 

9.4.7.1. Flammeionisasjonsdetektor 

9.4.7.1.1. Anvendelse 

En oppvarmet flammeionisasjonsdetektor (HFID) skal brukes til å måle hydrokarbonkonsentrasjoner i råeksos 

eller fortynnet eksos ved partiprøvetaking eller kontinuerlig prøvetaking. Hydrokarbonkonsentrasjonene skal 

bestemmes på grunnlag av et karbontall på 1, C1. Alle overflater i oppvarmede FID-analysatorer som utsettes for 

utslipp, skal holdes ved en temperatur på 464 ± 11 K (191 ± 11 °C). For motorer som bruker NG og LPG som 

drivstoff, og motorer med elektrisk tenning kan hydrokarbonanalysatoren alternativt være av typen uoppvarmet 

flammeionisasjonsdetektor (FID). 

9.4.7.1.2. Komponentkrav 

Det FID-baserte systemet for måling av THC skal oppfylle alle kravene til verifisering av hydrokarbonmåling i 

nr. 8.1.10. 

9.4.7.1.3. FID-analysatorens drivstoff og brennerluft 

FID-analysatorens drivstoff og brennerluft skal oppfylle spesifikasjonene i nr. 9.5.1. FID-analysatorens drivstoff 

og brennerluft skal ikke blandes før de tilføres FID-analysatoren for å sikre at FID-analysatoren bruker en 

diffusjonsflamme og ikke en ferdigblandet flamme. 

9.4.7.1.4. Reservert. 

9.4.7.1.5. Reservert. 

9.4.7.2. Reservert. 

9.4.8. NOx-målinger 

Det er angitt to måleinstrumenter for NOx-måling, og det er valgfritt hvilket av de to instrumentene som brukes, 

forutsatt at det oppfyller de kriteriene som er angitt i henholdsvis nr. 9.4.8.1 eller 9.4.8.2. Kjemiluminescens-

detektoren skal brukes som referansemetode for sammenligning med en eventuell foreslått alternativ målemetode i 

henhold til nr. 5.1.1. 

9.4.8.1. Kjemiluminescensdetektor 

9.4.8.1.1. Anvendelse 

En kjemiluminescensdetektor (CLD) i kombinasjon med en NO2-til-NO-omformer brukes til å måle NOx-

konsentrasjonen i råeksos eller fortynnet eksos ved partiprøvetaking eller kontinuerlig prøvetaking. 

9.4.8.1.2. Komponentkrav 

Det CLD-baserte systemet skal oppfylle kravene til verifisering av dempingen i nr. 8.1.11.1. En oppvarmet eller 

uoppvarmet CLD-analysator kan brukes, og en CLD-analysator som fungerer ved atmosfærisk trykk eller under 

vakuum, kan brukes. 

9.4.8.1.3. NO2-til-NO-omformer 

En intern eller ekstern NO2-til-NO-omformer som oppfyller verifiseringskravene i nr. 8.1.11.5, skal plasseres 

oppstrøms CLD-analysatoren, og omformeren skal konfigureres med en forbikopling for å lette verifiseringen.  
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9.4.8.1.4. Virkninger av fuktighet 

Alle CLD-temperaturer skal holdes på et nivå der vannkondensering unngås. For å fjerne fuktighet fra en prøve 

oppstrøms en CLD-analysator skal en av følgende oppstillinger brukes: 

a) En CLD-analysator koples nedstrøms en tørker eller kjøler som er plassert nedstrøms en NO2-til-NO-

omformer som oppfyller verifiseringskravene i nr. 8.1.11.5. 

b) En CLD-analysator koples nedstrøms en tørker eller termisk kjøler som oppfyller verifiseringskravene i 

nr. 8.1.11.4. 

9.4.8.1.5. Reaksjonstid 

En oppvarmet CLD-analysator kan brukes til å forbedre CLD-responsstiden. 

9.4.8.2. Ikke-dispersiv ultrafiolett-analysator 

9.4.8.2.1. Anvendelse 

En ikke-dispersiv ultrafiolett-analysator (NDUV) skal brukes til å måle NOx-konsentrasjonen i råeksos eller 

fortynnet eksos ved partiprøvetaking eller kontinuerlig prøvetaking. 

9.4.8.2.2. Komponentkrav 

Det NDUV-baserte systemet skal oppfylle verifiseringskravene i nr. 8.1.11.3. 

9.4.8.2.3. NO2-til-NO-omformer 

Dersom NDUV-analysatoren måler bare NO, skal en intern eller ekstern NO2-til-NO-omformer som oppfyller 

verifiseringskravene i nr. 8.1.11.5, plasseres oppstrøms NDUV-analysatoren. Omformeren skal konfigureres med 

en forbikopling for å lette verifiseringen. 

9.4.8.2.4. Virkninger av fuktighet 

NDUV-temperaturen skal holdes på et nivå der vannkondensering unngås, med mindre en av følgende 

oppstillinger brukes: 

a) En NDUV-analysator koples nedstrøms en tørker eller kjøler som er plassert nedstrøms en NO2-til-NO-

omformer som oppfyller verifiseringskravene i nr. 8.1.11.5. 

b) En NDUV-analysator koples nedstrøms en tørker eller termisk kjøler som oppfyller verifiseringskravene i 

nr. 8.1.11.4. 

9.4.9. O2-målinger 

En paramagnetisk detektor (PMD) eller magnetpneumatisk detektor (MPD) skal brukes til å måle O2-konsentra-

sjonen i råeksos eller fortynnet eksos ved partiprøvetaking eller kontinuerlig prøvetaking. 

9.4.10. Målinger av luft/drivstoff-forholdet 

En zirkoniumdioksid-analysator (ZrO2) kan brukes til å måle luft/drivstoff-forholdet i råeksos ved kontinuerlig 

prøvetaking. O2-målinger med målinger av innsugingsluft eller drivstoffstrøm kan brukes til å beregne eksosens 

strømningshastighet i samsvar med vedlegg VII. 

9.4.11. Partikkelmålinger med gravimetrisk vekt 

En vekt skal brukes til å veie nettomengden av de innsamlede partiklene på prøvetakingsfiltrene. 
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Vektens oppløsning skal være lik eller mindre enn den repeterbarheten på 0,5 mikrogram som anbefales i 

tabell 6.8. Dersom vekten har interne kalibreringsvekter til rutinemessig justering og verifisering av linearitet, skal 

kalibreringsvektene oppfylle spesifikasjonene i nr. 9.5.2. 

Vekten skal konfigureres slik at den får best mulig innsvingningstid og stabilitet på stedet der den står. 

9.4.12. Målinger av ammoniakk (NH3) 

En FTIR-analysator (infrarødanalysator med fouriertransformasjon), NDUV-analysator eller infrarød laseranaly-

sator kan brukes i samsvar med instrumentprodusentens anvisninger. 

9.5. Analysegasser og massestandarder 

9.5.1. Analysegasser 

Analysegasser skal oppfylle spesifikasjonene for nøyaktighet og renhet i dette avsnitt. 

9.5.1.1. Gasspesifikasjoner 

Følgende gasspesifikasjoner skal tas i betraktning: 

a) Renset gass skal brukes til blanding med kalibreringsgasser og til å justere måleinstrumenter for å oppnå 

nullrespons etter en nullkalibreringsstandard. Gasser med en forurensning som ikke er høyere enn den høyeste 

av følgende verdier i gassflasken eller ved utløpet av en nullgassgenerator, skal brukes: 

i) 2 % forurensning, målt i forhold til gjennomsnittskonsentrasjonen som forventes ved standarden. Dersom 

det for eksempel forventes en CO-konsentrasjon på 100,0 μmol/mol, er det tillatt å bruke en nullgass med 

en CO-forurensning på høyst 2,000 μmol/mol, 

ii) Forurensning som angitt i tabell 6.9, ved målinger av ufortynnet eller fortynnet gass. 

iii) Forurensning som angitt i tabell 6.10, ved målinger av ufortynnet gass. 

Tabell 6.9 

Forurensningsgrenser for målinger av ufortynnet eller fortynnet gass [μmol/mol = ppm] 

Bestanddel Renset syntetisk luft(a) Renset N2(a) 

THC (C1-ekvivalent) ≤ 0,05 μmol/mol ≤ 0,05 μmol/mol 

CO ≤ 1 μmol/mol ≤ 1 μmol/mol 

CO2 ≤ 1 μmol/mol ≤ 10 μmol/mol 

O2 0,205–0,215 mol/mol ≤ 2 μmol/mol 

NOx ≤ 0,02 μmol/mol ≤ 0,02 μmol/mol 

(a) Det kreves ikke at disse renhetsnivåene kan føres tilbake til internasjonalt og/eller nasjonalt anerkjente standarder. 
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Tabell 6.10 

Forurensningsgrenser for målinger av ufortynnet gass [μmol/mol = ppm] 

Bestanddel Renset syntetisk luft(a) Renset N2(a) 

THC (C1-ekvivalent) ≤ 1 μmol/mol ≤ 1 μmol/mol 

CO ≤ 1 μmol/mol ≤ 1 μmol/mol 

CO2 ≤ 400 μmol/mol ≤ 400 μmol/mol 

O2 0,18–0,21 mol/mol — 

NOx ≤ 0,1 μmol/mol ≤ 0,1 μmol/mol 

(a) Det kreves ikke at disse renhetsnivåene kan føres tilbake til internasjonalt og/eller nasjonalt anerkjente standarder. 

b) Følgende gasser skal brukes med en FID-analysator: 

i) FID-drivstoff skal brukes med en H2-konsentrasjon på 0,39–0,41 mol/mol og resten He eller N2. 

Blandingen skal ikke inneholde mer enn 0,05 μmol/mol THC. 

ii) FID-brennerluft som oppfyller spesifikasjonene for renset luft i bokstav a) i dette nummer, skal brukes. 

iii) FID-nullgass. Flammeionisasjonsdetektoren skal nullstilles med renset gass som oppfyller spesifi-

kasjonene i bokstav a) i dette nummer, men den rensede gassens O2-konsentrasjon kan ha en vilkårlig 

verdi. 

iv) FID-propanjusteringsgass. FID-analysatoren for THC skal justeres og kalibreres med justerings-

konsentrasjoner av propan, C3H8. Den skal kalibreres på grunnlag av et karbontall på 1 (C1). 

v) Reservert. 

c) Følgende gassblandinger skal brukes, med gasser som er sporbare innenfor ± 1,0 % av de internasjonale 

og/eller nasjonale anerkjente standardenes sanne verdi eller av andre godkjente gasstandarder: 

i) Reservert. 

ii) Reservert. 

iii) C3H8, resten renset syntetisk luft og/eller N2 (alt etter hva som er relevant). 

iv) CO, resten renset N2. 

v) CO2, resten renset N2. 

vi) NO, resten renset N2. 

vii) NO2, resten renset syntetisk luft. 

viii) O2, resten renset N2. 

ix) C3H8, CO, CO2, NO, resten renset N2. 

x) C3H8, CH4, CO, CO2, NO, resten renset N2.  
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d) Andre gassarter enn dem som er oppført i bokstav c) i dette nummer, kan brukes (for eksempel metanol i luft 

som kan brukes til å bestemme responsfaktorer), forutsatt at de er sporbare innenfor ± 3,0 % av de interna-

sjonale og/eller nasjonale anerkjente standardenes sanne verdi og oppfyller stabilitetskravene i nr. 9.5.1.2. 

e) Egne kalibreringsgasser kan lages ved hjelp av en presisjonsblander, for eksempel en utblandingsenhet for 

gass, for å fortynne gass med renset N2 eller renset syntetisk luft. Dersom utblandingsenhetene for gass 

oppfyller spesifikasjonene i nr. 9.4.5.6, og gassene som blandes, oppfyller kravene i bokstav a) og c) i dette 

nummer, skal blandingene anses å oppfylle kravene i dette nr. 9.5.1.1. 

9.5.1.2. Konsentrasjon og utløpsdato 

Standardkalibreringsgassens konsentrasjon og utløpsdato angitt av gassleverandøren skal registreres. 

a) Ingen standardkalibreringsgass kan brukes etter utløpsdatoen, unntatt som tillatt ved bokstav b) i dette 

nummer. 

b) Kalibreringsgassen kan merkes på nytt og brukes etter utløpsdatoen dersom typegodkjenningsmyndigheten 

eller sertifiseringsmyndigheten har godkjent den på forhånd. 

9.5.1.3. Gassoverføring 

Gasser skal overføres fra kilden til analysatorer ved hjelp av komponenter som er beregnet på å kontrollere og 

overføre bare disse gassene. 

Holdbarhetstiden til alle kalibreringsgassene skal overholdes. Utløpsdatoen for kalibreringsgassene angitt av 

produsenten skal registreres. 

9.5.2. Massestandarder 

Til partikkelvekter skal det brukes kalibreringsvekter som er sertifisert som sporbare med en usikkerhet på høyst 

0,1 % i forhold til internasjonale og/eller nasjonale anerkjente standarder. Kalibreringsvekter kan sertifiseres av et 

kalibreringslaboratorium som sikrer sporbarhet i forhold til internasjonale og/eller nasjonale anerkjente standarder. 

Det skal sikres at den laveste kalibreringsvekten har en masse på høyst ti ganger massen av et ubrukt PM-

prøvetakingsmedium. Kalibreringsrapporten skal også angi vektenes tetthet. 

 _____  
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Tillegg 1 

Utstyr for måling av partikkelantall i utslippene 

1. Prøvingsmetode for måling 

1.1. Prøvetaking 

Partikkelantall i utslippene skal måles ved hjelp av kontinuerlig prøvetaking fra et system med delstrømsfortynning 

som beskrevet i nr. 9.2.3 i dette vedlegg, eller et system med fullstrømsfortynning som beskrevet i nr. 9.2.2 i dette 

vedlegg. 

1.1.1. Filtrering av fortynningsmiddel 

Fortynningsmiddel som brukes både til primærfortynning og eventuelt sekundærfortynning av eksosen i for-

tynningssystemet skal ledes gjennom filtre som oppfyller kravene til høyeffektive partikkelluftfiltre (HEPA) som er 

definert i artikkel 1 nr. 19. Fortynningsmiddelet kan eventuelt renses med trekull før det ledes gjennom HEPA-

filteret for å redusere og stabilisere hydrokarbonkonsentrasjonene i fortynningsmiddelet. Det anbefales at et 

ytterligere, grovt partikkelfilter plasseres før HEPA-filteret og etter rensingen med trekull, dersom dette brukes. 

1.2. Kompensering for prøvestrøm for måling av partikkelantall – systemer med fullstrømsfortynning 

For å kompensere for massestrømmen som uttas fra fortynningssystemet for måling av partikkelantall, skal den 

uttatte massestrømmen (filtrert) føres tilbake til fortynningssystemet. Alternativt kan den samlede massestrømmen i 

fortynningssystemet korrigeres matematisk for den uttatte prøvestrømmen. Dersom den samlede massestrømmen 

som uttas fra fortynningssystemet, er mindre enn 0,5 % av den samlede strømmen av fortynnet eksos i fortynnings-

tunnelen (med), kan denne korreksjonen eller tilbakeføringen utelates. 

1.3. Kompensering for prøvestrøm for måling av partikkelantall – systemer med delstrømsfortynning 

1.3.1. For systemer med delstrømsfortynning skal det tas hensyn til massestrømmen som uttas fra fortynningssystemet for 

måling av partikkelantall, ved kontroll av prøvetakingens proporsjonalitet. Dette skal oppnås enten ved å lede 

prøvestrømmen tilbake til fortynningssystemet oppstrøms strømningsmåleren eller ved matematisk korreksjon som 

beskrevet i nr. 1.3.2. Når det gjelder systemer med delstrømsfortynning av typen med totalprøvetaking, skal det ved 

beregningen av partikkelmasse også korrigeres for massestrømmen som uttas for måling av partikkelantall, som 

angitt i nr. 1.3.3. 

1.3.2. Eksosens momentane strømningshastighet inn i fortynningssystemet (qmp), som brukes til å kontrollere prøveta-

kingens proporsjonalitet, skal korrigeres i samsvar med en av følgende metoder: 

a) Når den uttatte prøvestrømmen ikke tilbakeføres, skal ligning (6-20) i nr. 8.1.8.6.1 i dette vedlegg erstattes med 

ligning (6-29): 

qmp = qmdew – qmdw + qex (6-29) 

der 

qmdew er massestrømmen av fortynnet eksos, kg/s, 

qmdw er massestrømmen av fortynningsluft, kg/s, 

qex er massestrømmen for måling av partikkelantall, kg/s. 

qex-signalet som sendes til delstrømssystemets regulator skal til enhver tid ha en nøyaktighet på ± 0,1 % av qmdew 

og skal sendes med en frekvens på minst 1 Hz. 

b) Dersom den uttatte prøvestrømmen tilbakeføres bare delvis eller ikke i det hele tatt, men en tilsvarende strøm 

tilbakeføres til fortynningssystemet oppstrøms strømningsmåleren, skal ligning (6-20) i nr 8.1.8.6.1 i dette 

vedlegg erstattes med ligning (6-30): 

qmp = qmdew – qmdw + qex – qsw (6-30) 
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der 

qmdew er massestrømmen av fortynnet eksos, kg/s, 

qmdw er massestrømmen av fortynningsluft, kg/s, 

qex er massestrømmen for måling av partikkelantall, kg/s, 

qsw er massestrømmen som tilbakeføres til fortynningstunnelen for å kompensere for den uttatte 

prøvestrømmen, kg/s. 

Forskjellen mellom qex og qsw som sendes til delstrømssystemets regulator, skal til enhver tid ha en nøyaktighet 

på ± 0,1 % av of qmdew. Signalet (eller signalene) skal sendes med en frekvens på minst 1 Hz. 

1.3.3. Korreksjon av PM-måling 

Når en prøvestrøm for måling av partikkelantall uttas fra et system med delstrømsfortynning av typen med 

totalprøvetaking, skal partikkelmassen (mPM) beregnet i nr. 2.3.1.1 i vedlegg VII korrigeres på følgende måte for å ta 

hensyn til den uttatte strømmen. Denne korreksjonen kreves også når en filtrert uttatt strøm tilbakeføres til systemet 

med delstrømsfortynning, som angitt i ligning (6-31): 

𝑚𝑃𝑀,𝑐𝑜𝑟𝑟 = 𝑚𝑃𝑀 ×
𝑚𝑠𝑒𝑑

(𝑚𝑠𝑒𝑑 − 𝑚𝑒𝑥)
 (6-31) 

der 

mPM er partikkelmassen bestemt i samsvar med nr. 2.3.1.1 i vedlegg VII, g/prøving, 

msed er den samlede massen av fortynnet eksos som passerer gjennom fortynningstunnelen, kg, 

mex er den samlede massen av fortynnet eksos som uttas fra fortynningstunnelen for måling av partikkelantall, 

kg. 

1.3.4. Proporsjonalitet ved prøvetaking med systemer med delstrømsfortynning 

Ved måling av partikkelantall brukes massestrøm av eksos bestemt i samsvar med en av metodene som er beskrevet 

i nr. 8.4.1.3–8.4.1.7 i dette vedlegg, til å regulere systemet med delstrømsfortynning, slik at dette tar en prøve som er 

proporsjonal med massestrømmen av eksos. Kvaliteten på denne proporsjonaliteten skal kontrolleres ved å bruke en 

regresjonsanalyse mellom prøvestrømmen og eksosstrømmen i samsvar med nr. 8.2.1.2 i dette vedlegg. 

1.3.5. Beregning av partikkelantall 

Framgangsmåter for å bestemme og beregne partikkelantall er fastsatt i tillegg 5 til vedlegg VII. 

2. Måleutstyr 

2.1. Spesifikasjon 

2.1.1. Systemoversikt 

2.1.1.1. Partikkelprøvetakingssystemet skal bestå av en sonde eller et prøvetakingspunkt som tar en prøve fra en homogent 

blandet strøm i et fortynningssystem som beskrevet i nr. 9.2.2 eller 9.2.3 i dette vedlegg, en utskiller for flyktige 

partikler (VPR) oppstrøms en partikkelteller (PNC) og egnede overføringsrør. 

2.1.1.2. Det anbefales at forsortereren for partikkelstørrelse (f.eks. syklon, impaktor osv.) plasseres før innløpet til VPR. En 

prøvetakingssonde som fungerer som en egnet innretning for sortering av størrelse, som vist i figur 6.8, kan 

imidlertid godtas som alternativ til en forsorterer for partikkelstørrelse. Når det gjelder systemer med delstrøms-

fortynning, kan det godtas at samme forsorterer brukes til prøvetaking av partikkelmasse og partikkelantall dersom 

partikkelantallprøven tas fra fortynningssystemet nedstrøms forsortereren. Alternativt kan egne forsorterere brukes 

dersom partikkelantallprøven tas fra fortynningssystemet oppstrøms forsortereren for partikkelmasse.  
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2.1.2. Generelle krav 

2.1.2.1. Partikkelprøvetakingspunktet skal være plassert i et fortynningssystem. 

Prøvetakingssondens ende eller partikkelprøvetakingspunktet og partikkeloverføringsrøret (PTT) utgjør partikkel-

overføringssystemet (PTS). PTS leder prøven fra fortynningstunnelen til VPR-innløpet. PTS skal oppfylle følgende 

vilkår: 

Når det gjelder systemer med fullstrømsfortynning og systemer med delstrømsfortynning av typen med del-

prøvetaking (som beskrevet i nr. 9.2.3 i dette vedlegg), skal prøvetakingssonden monteres nær tunnelens midtlinje, 

10 til 20 tunneldiametrer nedstrøms gassinnløpet og vendt oppstrøms mot tunnelens gasstrøm med aksen ved enden 

parallelt med fortynningstunnelens akse. Prøvetakingssonden skal være plassert på en slik måte i fortynningskanalen 

at prøven tas fra en homogen blanding av fortynningsmiddel og eksos. 

Når det gjelder systemer med delstrømsfortynning av typen med totalprøvetaking (som beskrevet i nr. 9.2.3 i dette 

vedlegg), skal partikkelprøvetakingspunktet eller prøvetakingssonden være plassert i partikkeloverføringsrøret, 

oppstrøms partikkelfilterholderen, strømningsmåleren og alle forgreiningspunkter for prøve-/omløpsstrøm. Prøveta-

kingspunktet eller prøvetakingssonden skal være plassert på en slik måte at prøven tas fra en homogen blanding av 

fortynningsmiddel og eksos. Partikkelprøvetakingssonden skal være dimensjonert slik at den ikke griper 

forstyrrende inn i driften av systemet med delstrømsfortynning. 

Prøvegass som ledes gjennom PTS, skal oppfylle følgende vilkår: 

a) Når det gjelder systemer med fullstrømsfortynning, skal den ha et Reynolds-tall (Re) på < 1 700. 

b) Når det gjelder systemer med delstrømsfortynning, skal den ha et Reynolds-tall (Re) på < 1 700 nedstrøms 

partikkelprøvetakingssonden eller partikkelprøvetakingspunktet. 

c) Den skal ha en oppholdstid i PTS på ≤ 3 s. 

d) Andre prøvetakingsoppstillinger for PTS der tilsvarende partikkelgjennomtrenging ved 30 nm kan påvises, 

anses som akseptable. 

e) Utløpsrøret (OT) som leder den fortynnede prøven fra VPR til PNC-innløpet, skal ha følgende egenskaper: 

f) Det skal ha en innvendig diameter på ≥ 4 mm. 

g) Prøvegasstrømmen gjennom OT skal ha en oppholdstid på ≤ 0,8 s. 

h) Andre prøvetakingsoppstillinger for OT der tilsvarende partikkelgjennomtrenging ved 30 nm kan påvises, anses 

som akseptable. 

2.1.2.2. VPR skal omfatte innretninger for fortynning av prøven og fjerning av flyktige partikler. 

2.1.2.3. Alle deler av fortynningssystemet og prøvetakingssystemet fra eksosrøret opp til PNC som er i kontakt med råeksos 

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

være laget av strømledende materiale som ikke reagerer med bestanddelene i eksosen, og de skal være jordet for å 

hindre elektrostatiske virkninger. 

2.1.2.4. Partikkelprøvetakingssystemet skal være utformet i samsvar med god praksis for aerosolprøvetaking som innebærer 

at skarpe bøyninger og brå endringer i tverrsnitt skal unngås, de innvendige overflatene skal være glatte og prøveta-

kingsledningen skal være så kort som mulig. Gradvise endringer i tverrsnitt er tillatt. 

2.1.3. Særlige krav 

2.1.3.1. Partikkelprøven skal ikke ledes gjennom en pumpe før den går gjennom PNC. 

2.1.3.2. Det anbefales å bruke en forsorterer for prøven.  
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2.1.3.3. Enheten for forkondisjonering av prøven skal 

2.1.3.3.1. være i stand til å fortynne prøven i ett eller flere trinn for å oppnå en partikkelantallkonsentrasjon som er lavere enn 

PNCs øvre grense for telling av enkeltpartikler, og en gasstemperatur under 308 K (35 °C) ved PNC-innløpet, 

2.1.3.3.2. omfatte et innledende trinn med oppvarmet fortynning som gir en prøve ved en temperatur på ≥ 423 K (150 °C) og 

≤ 673 K (400 °C) og fortynner med en faktor på minst 10, 

2.1.3.3.3. regulere de oppvarmede trinnene slik at de har en konstant nominell driftstemperatur innenfor området angitt i 

nr. 2.1.4.3.2, med en toleranse på ± 10 °C, og angi om de oppvarmede trinnene har riktig driftstemperatur, 

2.1.3.3.4. oppnå en reduksjonsfaktor for partikkelkonsentrasjonen (ƒr(d)), som definert i nr. 2.2.2.2, for partikler med elektrisk 

mobilitetsdiameter på 30 nm og 50 nm som ikke er mer enn henholdsvis 30 % og 20 % høyere og ikke mer enn 5 % 

lavere enn reduksjonsfaktoren for partikler med elektrisk mobilitetsdiameter på 100 nm for VPR som helhet, 

2.1.3.3.5. også oppnå > 99,0 % fordamping av 30 nm-partikler av tetrakontan (CH3(CH2)38CH3) med en innløpskonsentrasjon 

på ≥ 10 000 cm–3, ved hjelp av oppvarming og reduksjon av deltrykket for tetrakontan. 

2.1.3.4. Partikkeltelleren skal 

2.1.3.4.1. fungere under driftsforhold med fullstrøm, 

2.1.3.4.2. ha en tellenøyaktighet på ± 10 % i området fra 1 cm–3 til PNCs øvre grense for telling av enkeltpartikler i forhold til 

en sporbar standard; ved konsentrasjoner under 100 cm–3 kan målinger beregnet som gjennomsnitt over lengre 

prøvetakingsperioder kreves for å demonstrere nøyaktigheten for PNC med en høy grad av statistisk konfidens, 

2.1.3.4.3. kunne avleses ned til minst 0,1 partikler cm–3 ved konsentrasjoner på under 100 cm–3, 

2.1.3.4.4. ha en lineær respons på partikkelkonsentrasjoner i hele måleområdet ved telling av enkeltpartikler, 

2.1.3.4.5. ha en datarapporteringsfrekvens på minst 0,5 Hz, 

2.1.3.4.6. ha en reaksjonstid i hele det målte konsentrasjonsområdet på under 5 s, 

2.1.3.4.7. ha en funksjon for koinsidenskorreksjon på høyst 10 % og kunne benytte en intern kalibreringsfaktor som angitt i 

nr. 2.2.1.3, men skal ikke benytte en annen algoritme til å korrigere for eller definere telleeffektiviteten, 

2.1.3.4.8. ha en telleeffektivitet ved partikkelstørrelser med elektrisk mobilitetsdiameter på 23 nm (± 1 nm) og 41 nm (± 1 nm) 

på henholdsvis 50 % (± 12 %) og > 90 %; telleeffektiviteten kan oppnås med interne midler (f.eks. kontroll av 

instrumentkonstruksjon) eller eksterne midler (f.eks. forsortering av størrelse). 

2.1.3.4.9. Dersom PNC benytter en arbeidsvæske, skal den skiftes ut med den hyppigheten som er angitt av instrument-

produsenten. 

2.1.3.5. Dersom de ikke holdes ved et kjent konstant nivå på det punktet der PNC-strømningshastigheten reguleres, skal 

trykket og/eller temperaturen ved innløpet til PNC måles og rapporteres med sikte på å korrigere målingen av 

partikkelkonsentrasjonen etter standardforholdene. 

2.1.3.6. Summen av oppholdstiden for PTS, VPR og OT pluss reaksjonstiden for PNC skal ikke være lengre enn 20 s. 

2.1.3.7. Omdanningstiden for hele systemet for måling av partikkelantall ( PTS, VPR, OT og PNC) skal bestemmes ved 

aerosolbytte direkte ved innløpet til PTS. Aerosolbyttet skal foretas på mindre enn 0,1 s. Aerosolen som brukes ved 

prøvingen, skal gi en konsentrasjonsendring på minst 60 % av fullt skalautslag (FS). 

Konsentrasjonssporet skal registreres. For tidsjustering av signalene fra partikkelantallkonsentrasjonen og eksos-

strømmen defineres omdanningstiden som tiden fra endringen (t0) til responsen er 50 % av endelig avlest verdi (t50).  
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2.1.4. Beskrivelse av anbefalt system 

Dette nummer inneholder anbefalt praksis for måling av partikkelantall. Alle systemer som oppfyller spesifi-

kasjonene i nr. 2.1.2 og .2.1.3, kan imidlertid godtas. 

Figur 6.9 og 6.10 er skjematiske tegninger av den anbefalte oppstillingen av partikkelprøvetakingssystemet for 

systemer med henholdsvis delstrøms- og fullstrømsfortynning. 

Figur 6.9 

Skjematisk framstilling av anbefalt partikkelprøvetakingssystem – delstrømsprøvetaking 

 

Figur 6.10 

Skjematisk framstilling av anbefalt partikkelprøvetakingssystem – fullstrømsprøvetaking 
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2.1.4.1. Beskrivelse av prøvetakingssystem 

Partikkelprøvetakingssystemet skal bestå av en prøvetakingssonde eller et prøvetakingspunkt i fortynningssystemet, 

et partikkeloverføringsrør (PTT), en partikkelforsorterer (PCF) og en utskiller for flyktige partikler (VPR) 

oppstrøms enheten for måling av partikkelantallkonsentrasjon (PNC). VPR skal omfatte innretninger for prøvefor-

tynning (partikkelantallfortynnere: PND1 og PND2) og partikkelfordamping (fordampingsrør, ET). Prøvetakings-

sonden eller prøvetakingspunktet for prøvingens gasstrøm skal være plassert på en slik måte i fortynningskanalen at 

en representativ prøvegasstrøm tas fra en homogen blanding av fortynningsmiddel/eksos. Summen av oppholdstiden 

i systemet pluss reaksjonstiden for PNC skal ikke være lengre enn 20 s. 

2.1.4.2. Partikkeloverføringssystem 

Prøvetakingssondens ende eller partikkelprøvetakingspunktet og partikkeloverføringsrøret (PTT) utgjør partikkel-

overføringssystemet (PTS). PTS leder prøven fra fortynningstunnelen til innløpet til den første partikkelantallfor-

tynneren. PTS skal oppfylle følgende vilkår: 

Når det gjelder systemer med fullstrømsfortynning og systemer med delstrømsfortynning av typen med delprøveta-

king (som beskrevet i nr. 9.2.3 i dette vedlegg), skal prøvetakingssonden monteres nær tunnelens midtlinje, 10 til 20 

tunneldiametrer nedstrøms gassinnløpet og vendt oppstrøms mot tunnelens gasstrøm med aksen ved enden parallelt 

med fortynningstunnelens akse. Prøvetakingssonden skal være plassert på en slik måte i fortynningskanalen at 

prøven tas fra en homogen blanding av fortynningsmiddel og eksos. 

Når det gjelder systemer med delstrømsfortynning av typen med totalprøvetaking (som beskrevet i nr. 9.2.3 i dette 

vedlegg), skal partikkelprøvetakingspunktet være plassert i partikkeloverføringsrøret, oppstrøms partikkelfilterhol-

deren, strømningsmåleren og alle forgreiningspunkter for prøve-/omløpsstrøm. Prøvetakingspunktet eller prøveta-

kingssonden skal være plassert på en slik måte at prøven tas fra en homogen blanding av fortynningsmiddel og 

eksos. 

Prøvegass som ledes gjennom PTS, skal oppfylle følgende vilkår: 

Den skal ha et Reynolds-tall (Re) på < 1 700. 

Den skal ha en oppholdstid i PTS på ≤ 3 s. 

Andre prøvetakingsoppstillinger for PTS der tilsvarende partikkelgjennomtrenging for partikler med elektrisk 

mobilitetsdiameter på 30 nm kan påvises, anses som akseptable. 

Utløpsrøret (OT) som leder den fortynnede prøven fra VPR til PNC-innløpet, skal ha følgende egenskaper: 

Det skal ha en innvendig diameter ≥ 4 mm. 

Prøvegasstrømmen gjennom POT skal ha en oppholdstid på ≤ 0,8 s. 

Andre prøvetakingsoppstillinger for OT der tilsvarende partikkelgjennomtrenging for partikler med elektrisk 

mobilitetsdiameter på 30 nm kan påvises, anses som akseptable. 

2.1.4.3. Partikkelforsorterer 

Den anbefalte partikkelforsortereren skal være plassert oppstrøms VPR. Forsortereren skal ha 50 % utskilling for 

partikkeldiametrer på mellom 2,5 μm og 10 μm ved den volumetriske utstrømningsmengden som velges for 

prøvetaking av partikkelutslipp. Forsortereren skal la minst 99 % av massekonsentrasjonen av 1 μm-partikler som 

kommer inn i forsortereren, slippe gjennom forsortererens utløp ved den volumetriske utstrømningsmengden som 

velges for prøvetaking av partikkelutslipp. Når det gjelder systemer med delstrømsfortynning, kan det godtas at 

samme forsorterer brukes til prøvetaking av partikkelmasse og partikkelantall dersom partikkelantallprøven tas fra 

fortynningssystemet nedstrøms forsortereren. Alternativt kan egne forsorterere brukes dersom partikkelantallprøven 

tas fra fortynningssystemet oppstrøms forsortereren for partikkelmasse.  
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2.1.4.4. Utskiller for flyktige partikler (VPR) 

VPR skal omfatte en partikkelantallfortynner (PND1), et fordampingsrør og enda en fortynner (PND2) som er 

seriekoplet. Denne fortynningsfunksjonen skal redusere konsentrasjonen av antall partikler i prøven som kommer inn i 

enheten for måling av partikkelkonsentrasjon, slik at den blir lavere enn PNCs øvre grense for telling av enkeltpartikler, 

og skal hindre kjernedannelse i prøven. VPR skal angi om PND1 og fordampingsrøret har riktig driftstemperatur. 

VPR skal oppnå > 99,0 % fordamping av 30 nm-partikler av tetrakontan (CH3(CH2)38CH3) med en innløps-

konsentrasjon på ≥ 10 000 cm–3, ved hjelp av oppvarming og reduksjon av deltrykket for tetrakontan. Den skal også 

oppnå en reduksjonsfaktor for partikkelkonsentrasjonen (fr) for partikler med elektrisk mobilitetsdiameter på 30 nm og 

50 nm som ikke er mer enn henholdsvis 30 % og 20 % høyere og ikke mer enn 5 % lavere enn reduksjonsfaktoren for 

partikler med elektrisk mobilitetsdiameter på 100 nm for VPR som helhet. 

2.1.4.4.1. Første innretning for fortynning av partikkelantall (PND1) 

Den første innretningen for fortynning av partikkelantall skal være spesialkonstruert for å fortynne partikkelantall-

konsentrasjoner og fungere ved en (vegg)temperatur på 423 K–673 K (150 °C til 400 °C). Innstillingspunktet for 

veggtemperaturen skal holdes ved en konstant nominell driftstemperatur innenfor dette området, med en toleranse 

på ± 10 °C, og skal ikke overstige veggtemperaturen i fordampingsrøret (nr. 2.1.4.4.2). Fortynneren skal være utstyrt 

med HEPA-filtrert fortynningsluft og skal gi en fortynningsfaktor på 10 til 200 ganger. 

2.1.4.4.2. Fordampingsrør (ET) 

Hele fordampingsrørets lengde skal reguleres til en veggtemperatur som er høyere enn eller lik veggtemperaturen i 

den første innretningen for fortynning av partikkelantall, og veggtemperaturen skal holdes ved en konstant nominell 

driftstemperatur mellom 300 °C og 400 °C, med en toleranse på ± 10 °C. 

2.1.4.4.3. Andre innretning for fortynning av partikkelantall (PND2) 

PND2 skal være spesialkonstruert for å fortynne partikkelantallkonsentrasjoner. Fortynneren skal være utstyrt med 

HEPA-filtrert fortynningsluft og skal kunne opprettholde en enkelt fortynningsfaktor på 10 til 30 ganger. Fortynnings-

faktoren for PND2 skal velges i området mellom 10 og 15 slik at partikkelantallkonsentrasjonen nedstrøms den andre 

fortynneren er lavere enn PNCs øvre grense for telling av enkeltpartikler, og gasstemperaturen før innløpet til PNC er 

< 35 °C. 

2.1.4.5. Partikkelteller (PNC) 

Partikkeltelleren skal oppfylle kravene i nr. 2.1.3.4. 

2.2. Kalibrering/validering av partikkelprøvetakingssystemet(1) 

2.2.1. Kalibrering av partikkeltelleren 

2.2.1.1 Den tekniske instansen skal sikre at det foreligger et kalibreringssertifikat for PNC som dokumenterer samsvar med 

en sporbar standard, og som er utstedt innenfor et tidsrom på tolv måneder før utslippsprøvingen. 

2.2.1.2. PNC skal også rekalibreres og et nytt kalibreringssertifikat skal utstedes etter større vedlikehold. 

2.2.1.3. Kalibreringen skal kunne føres tilbake til en standardkalibreringsmetode 

a) ved å sammenligne PNC-responsen under kalibrering med responsen fra et kalibrert aerosolelektrometer ved 

samtidig prøvetaking av elektrostatisk klassifiserte kalibreringspartikler eller 

b) ved å sammenligne PNC-responsen under kalibrering med responsen fra en annen PNC som er direkte kalibrert 

ved hjelp av ovennevnte metode.  

  

(1) Eksempler på metoder for kalibrering/validering finnes på: www.unece.org/es/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29grpe/pmpfcp 
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I tilfellet med et elektrometer skal kalibreringen utføres ved hjelp av minst seks standardkonsentrasjoner fordelt så jevnt 

som mulig over hele PNCs måleområde. Disse punktene skal omfatte et nominelt nullkonsentrasjonspunkt som oppnås 

ved å feste HEPA-filtre av minst klasse H13 i henhold til EN 1822:2008, eller tilsvarende ytelse, ved innløpet til hvert 

instrument. Dersom ingen kalibreringsfaktor anvendes på PNC-en som kalibreres, skal de målte konsentrasjonene ligge 

innenfor ± 10 % av standardkonsentrasjonen for hver konsentrasjon som brukes, bortsett fra nullpunktet, ellers skal 

PNC-en som kalibreres, avvises. Gradienten fra en lineær regresjon av de to datasettene skal beregnes og registreres. En 

kalibreringsfaktor som er lik den resiproke verdien av gradienten skal anvendes på PNC-en som kalibreres. Responsens 

linearitet beregnes som kvadratet av Pearson-produktets momentane korrelasjonskoeffisient (R2) av de to datasettene og 

skal være lik eller større enn 0,97. Ved beregningen av både gradienten og R2 skal den lineære regresjonen tvinges 

gjennom origo (nullkonsentrasjon på begge instrumenter). 

I tilfellet med en referanse-PNC skal kalibreringen utføres ved hjelp av minst seks standardkonsentrasjoner over hele 

PNCs måleområde. Minst tre punkter skal være ved konsentrasjoner under 1 000 cm–3, og resten av konsentrasjonene 

skal være lineært fordelt mellom 1 000 cm–3 og PNCs høyeste verdi for telling av enkeltpartikler. Disse punktene skal 

omfatte et nominelt nullkonsentrasjonspunkt som oppnås ved å feste HEPA-filtre av minst klasse H13 i henhold til EN 

1822:2008, eller tilsvarende ytelse, ved innløpet til hvert instrument. Dersom ingen kalibreringsfaktor anvendes på 

PNC-en som kalibreres, skal de målte konsentrasjonene ligge innenfor ± 10 % av standardkonsentrasjonen for hver 

konsentrasjon, bortsett fra nullpunktet, ellers skal PNC-en som kalibreres, avvises. Gradienten fra en lineær regresjon 

av de to datasettene skal beregnes og registreres. En kalibreringsfaktor som er lik den resiproke verdien av gradienten 

skal anvendes på PNC-en som kalibreres. Responsens linearitet beregnes som kvadratet av Pearson-produktets 

momentane korrelasjonskoeffisient (R2) av de to datasettene og skal være lik eller større enn 0,97. Ved beregningen av 

både gradienten og R2 skal den lineære regresjonen tvinges gjennom origo (nullkonsentrasjon på begge instrumenter). 

2.2.1.4. Kalibreringen skal også omfatte en kontroll i forhold til kravene i nr. 2.1.3.4.8 av partikkeltellerens påvisnings-

effektivitet for partikler med elektrisk mobilitetsdiameter på 23 nm. Kontroll av telleeffektiviteten for 41 nm-

partikler er ikke påkrevd. 

2.2.2. Kalibrering/validering av utskilleren for flyktige partikler 

2.2.2.1. Det skal være påkrevd å kalibrere VPR-ens reduksjonsfaktorer for partikkelkonsentrasjoner over hele området av 

fortynningsinnstillinger, ved instrumentets faste nominelle driftstemperaturer, når enheten er ny og etter større 

vedlikehold. Kravet om periodisk validering av VPR-ens reduksjonsfaktorer for partikkelkonsentrasjoner er begrenset 

til en kontroll ved én enkelt innstilling som er typisk for innstillingen som brukes ved måling av ikke-veigående mobile 

maskiner som er utstyrt med dieselpartikkelfilter. Den tekniske instansen skal sikre at det foreligger et kalibrerings- 

eller valideringssertifikat for utskilleren for flyktige partikler som er utstedt innenfor et tidsrom på seks måneder før 

utslippsprøvingen. Dersom utskilleren av flyktige partikler omfatter temperaturovervåkingsalarmer, skal et validerings-

intervall på tolv måneder være tillatt. 

VPR-en skal karakteriseres ved reduksjonsfaktoren for partikkelkonsentrasjon for faste partikler med elektrisk 

mobilitetsdiameter på 30 nm, 50 nm og 100 nm. Reduksjonsfaktorene for partikkelkonsentrasjon (ƒr(d)) for partikler 

med elektrisk mobilitetsdiameter på 30 nm og 50 nm skal ikke være mer enn henholdsvis 30 % og 20 % høyere og ikke 

mer enn 5 % lavere enn reduksjonsfaktoren for partikler med elektrisk mobilitetsdiameter på 100 nm. I forbindelse med 

validering skal den gjennomsnittlige reduksjonsfaktoren for partikkelkonsentrasjon ligge innenfor ± 10 % av den 

gjennomsnittlige reduksjonsfaktoren for partikkelkonsentrasjon (ƒ�̅�) som bestemmes ved primærkalibreringen av VPR. 

2.2.2.2. Prøvingsaerosolen for disse målingene skal være faste partikler med elektrisk mobilitetsdiameter på 30, 50 og 

100 nm og konsentrasjon på minst 5 000 partikler cm–3 ved innløpet til VPR. Partikkelkonsentrasjonene skal måles 

oppstrøms og nedstrøms komponentene. 

Reduksjonsfaktoren for partikkelkonsentrasjon ved hver partikkelstørrelse (ƒr(di)) skal beregnes ved hjelp av ligning 

(6-32): 

ƒ𝑟(𝑑𝑖) =
𝑁𝑖𝑛(𝑑𝑖)

𝑁𝑜𝑢𝑡(𝑑𝑖)
 

(6-32) 
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der 

Nin(di) er partikkelkonsentrasjonen oppstrøms for partikler med diameter di, 

Nout(di) er partikkelkonsentrasjonen nedstrøms for partikler med diameter di, 

di er partiklenes elektriske mobilitetsdiameter (30, 50 eller 100 nm). 

Nin(di) og Nout(di) skal korrigeres til samme forhold. 

Den gjennomsnittlige reduksjonen av partikkelkonsentrasjon (ƒr̅) ved en gitt fortynningsinnstilling skal beregnes ved 

hjelp av ligning (6-33): 

ƒ�̅� =
ƒ𝑟(30𝑛𝑚) + ƒ𝑟(50𝑛𝑚) + ƒ𝑟(100𝑛𝑚)

3
 (6-33) 

Det anbefales at VPR kalibreres og valideres som en komplett enhet. 

2.2.2.3. Den tekniske instansen skal sikre at det foreligger et valideringssertifikat for VPR som dokumenterer effektiv 

utskilling av flyktige partikler, og som er utstedt innenfor et tidsrom på seks måneder før utslippsprøvingen. Dersom 

utskilleren av flyktige partikler omfatter temperaturovervåkingsalarmer, skal et valideringsintervall på tolv måneder 

være tillatt. VPR-en skal vise at den fjerner mer enn 99,0 % av tetrakontanpartiklene (CH3(CH2)38CH3) med 

elektrisk mobilitetsdiameter på minst 30 nm, med innløpskonsentrasjon ≥ 10 000 cm–3 og ved drift ved den laveste 

fortynningsinnstillingen og produsentens anbefalte driftstemperatur. 

2.2.3. Framgangsmåter for kontroll av systemet for måling av antall partikler 

2.2.3.1. Før hver prøving skal partikkeltelleren vise en målt konsentrasjon på under 0,5 partikler cm–3 når et HEPA-filter av 

minst klasse H13 i henhold til EN 1822:2008, eller tilsvarende ytelse, er festet ved innløpet til hele partikkel-

prøvetakingssystemet (VPR og PNC). 

2.2.3.2. Hver måned skal strømmen inn i partikkeltelleren vise en målt verdi innenfor 5 % av partikkeltellerens nominelle 

strømningshastighet ved kontroll med en kalibrert strømningsmåler. 

2.2.3.3. Hver dag, når et HEPA-filter av minst klasse H13 i henhold til EN 1822:2008, eller tilsvarende ytelse, er festet ved 

innløpet til partikkeltelleren, skal partikkeltelleren vise en konsentrasjon på ≤ 0,2 cm– 3. Når filteret er fjernet, skal 

partikkeltelleren vise en økning i den målte konsentrasjonen til minst 100 partikler cm–3 når den utsettes for 

omgivelsesluft, og den skal gå tilbake til ≤ 0,2 cm–3 når HEPA-filteret settes på plass igjen. 

2.2.3.4. Før hver prøving begynner skal det bekreftes at målesystemet angir at fordampingsrøret, dersom det inngår i 

systemet, har nådd riktig driftstemperatur. 

2.2.3.5. Før hver prøving begynner skal det bekreftes at målesystemet angir at fortynneren PND1 har nådd riktig driftstem-

peratur. 

 _____   
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Tillegg 2 

Krav til montering av utstyr og hjelpeutstyr 

Nummer Utstyr og hjelpeutstyr Montert for utslippsprøving 

1 Innsugingssystem  

 Innsugingsmanifold Ja 

 Kontrollsystem for utslipp av veivhusgasser Ja 

 Luftstrømningsmåler Ja 

 Luftfilter Ja(a) 

 Innsugingslyddemper Ja(a) 

2 Eksosanlegg  

 System for etterbehandling av eksos Ja 

 Eksosmanifold Ja 

 Forbindelsesrør Ja(b) 

 Lyddemper Ja(b) 

 Eksosrør Ja(b) 

 Motorbrems Nei(c) 

 Overlader Ja 

3 Drivstoffpumpe Ja(d) 

4 Drivstoffinnsprøytingsutstyr  

 Forfilter Ja 

 Filter Ja 

 Pumpe Ja 

5 Høytrykksrør Ja 

 Innsprøytingsdyse Ja 

 Elektronisk styreenhet, følere, osv. Ja 

 Regulator/kontrollsystem Ja 

 Automatisk stopp ved full belastning for reguleringsinnretningen avhengig av 

atmosfæriske forhold 

Ja 

6 Væskekjølingsutstyr  

 Radiator Nei 

 Vifte Nei 

 Viftehus Nei 

 Vannpumpe Ja(e) 

 Termostat Ja(f) 

7 Luftkjøling  

 Hus Nei(g) 

 Vifte Nei(g) 

 Innretning for temperaturregulering Nei 
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Nummer Utstyr og hjelpeutstyr Montert for utslippsprøving 

8 Overlader  

 Kompressor drevet enten direkte av motoren og/eller av eksosanlegget Ja 

 Ladeluftkjøler Ja(g)(h) 

 Kjølevæskepumpe eller vifte (motordrevet) Nei(g) 

 Kontrollinnretning for kjølevæskegjennomstrømning Ja 

9 Hjelpevifte i prøvingsbenk Ja, ved behov 

10 Forurensningsreduserende innretning Ja 

11 Startutstyr Ja eller utstyr i 

prøvingsbenk(i) 

12 Smøreoljepumpe Ja 

13 Noe hjelpeutstyr som er knyttet til driften av den ikke-veigående mobile maskinen, og 

som kan monteres i motoren, skal demonteres før prøvingen. 

Den ikke-uttømmende listen nedenfor gis som et eksempel: 

i) Luftkompressor til bremser. 

ii) Kompressor til servostyring. 

iii) Kompressor til fjæringssystem. 

iv) Klimaanlegg. 

Nei 

(a) Det komplette innsugingssystemet skal være montert som fastsatt for den tilsiktede bruken i følgende tilfeller: 

i) Når det kan ha en vesentlig innvirkning på motoreffekten. 

ii) Når produsenten anmoder om det. I andre tilfeller kan et tilsvarende system benyttes, og det skal kontrolleres at innsugingstrykket ikke 

varierer med mer enn 100 Pa i forhold til den øvre grensen produsenten har angitt for rent luftfilter. 

(b) Det komplette eksosanlegget skal være montert som fastsatt for den tilsiktede bruken i følgende tilfeller:  

i) Når det kan ha en vesentlig innvirkning på motoreffekten. 

ii) Når produsenten anmoder om det. 

I andre tilfeller kan et tilsvarende system benyttes, forutsatt at det målte trykket ikke varierer med mer enn 1 000 Pa i forhold til den øvre 

grensen produsenten har angitt. 

(c) Dersom motoren er utstyrt med motorbrems, må spjeldet stilles i fullstendig åpen posisjon. 

(d) Drivstoffmatetrykket kan om nødvendig justeres, slik at det tilsvarer trykket ved den aktuelle bruken (særlig når et «drivstoffretursystem» 

brukes). 

(e) Kjølevæskeomløpet skal drives bare av motorens vannpumpe. Kjøling av væsken kan oppnås ved hjelp av en ekstern krets, forutsatt at 

trykktapet for denne kretsen og trykket ved innløpet til pumpen er tilnærmelsesvis det samme som for motorens kjølesystem. 

(f) Termostaten kan stilles i fullstendig åpen posisjon. 

(g) Dersom kjøleviften er montert under prøvingen, skal effekten dette utstyret opptar, legges til resultatet, unntatt for kjølevifter som er 

montert direkte på veivakselen på luftkjølte motorer. Effekten skal bestemmes ved turtallene som brukes i prøvingen, enten ved beregning 

ut fra standardspesifikasjoner eller ved hjelp av praktiske prøvinger. 

(h) Ladeluftkjølte motorer skal prøves med ladeluftkjøler, enten de er væske- eller luftkjølte, men dersom produsenten foretrekker det, kan et 

prøvingsbenksystem erstatte luftkjøleren. I alle tilfeller skal effektmålingen ved hvert turtall gjøres med høyeste trykkfall og laveste 

temperaturfall i luften over ladeluftkjøleren i prøvingsbenken i samsvar med produsentens angivelser. 

(i) Prøvingsbenken skal forsyne elektriske og andre startsystemer med kraft. 
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Tillegg 3 

Verifisering av dreiemomentsignalet som sendes av den elektroniske styreenheten 

1. Innledning 

Formålet med dette tillegg er å fastsette krav til verifisering dersom produsenten har til hensikt å bruke dreiemomentsignalet 

som sendes av den elektroniske styreenheten (ECU) i motorer som er utstyrt med dette, under overvåkingsprøving i bruk i 

samsvar med delegert forordning (EU) 2017/655. 

Grunnlaget for netto dreiemoment skal være ukorrigert netto dreiemoment fra motoren inkludert utstyr og hjelpeutstyr som 

skal inngå i en utslippsprøving i samsvar med tillegg 2. 

2. ECU-dreiemomentsignal 

Når motoren er montert i prøvingsbenken for utarbeiding av effektdiagram, skal det finnes midler til å avlese dreiemoment-

signalet som sendes av ECU, i samsvar med kravene i tillegg 6 til vedlegg I til delegert forordning (EU) 2017/655. 

3. Framgangsmåte for verifisering 

Ved utarbeiding av motorens effektdiagram i samsvar med nr. 7.6.2 i dette vedlegg skal dreiemomentet som måles av 

dynamometeret, og dreiemomentet som sendes av ECU, avleses samtidig ved minst tre punkter på dreiemomentkurven. 

Minst én av verdiene skal avleses ved et punkt på kurven der dreiemomentet er minst 98 % av den høyeste verdien. 

Dreiemomentet som sendes av ECU, skal godtas uten korreksjon dersom faktoren som beregnes ved hvert målepunkt ved å 

dividere dreiemomentverdien fra dynamometeret med dreiemomentverdien fra ECU-en, ikke er mindre enn 0,93 (dvs. en 

forskjell på 7 %). I dette tilfellet skal det registreres i typegodkjenningsdokumentet at dreiemomentet som sendes av ECU, 

er verifisert uten korreksjon. Dersom faktoren ved ett eller flere prøvingspunkter er mindre enn 0,93, skal den gjennom-

snittlige korreksjonsfaktoren bestemmes ut fra alle de punktene der verdier ble avlest, og registreres i typegodkjennings-

dokumentet. Dersom en faktor registreres i typegodkjenningsdokumentet, skal den anvendes på dreiemomentet som sendes 

av ECU, ved overvåkingsprøving i bruk i samsvar med delegert forordning (EU) 2017/655. 

 _____  
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Tillegg 4 

Framgangsmåte for måling av ammoniakk 

1. Dette tillegg beskriver framgangsmåten for måling av ammoniakk (NH3). For ikke-lineære analysatorer kan linearise-

ringskretser benyttes. 

2. Det er angitt tre måleprinsipper for NH3-måling, og det er valgfritt hvilket av prinsippene som brukes, forutsatt at det 

oppfyller de kriteriene som er angitt i henholdsvis nr. 2.1, 2.2 eller 2.3. Gasstørkere skal ikke være tillatt for måling av 

NH3. 

2.1. Infrarødanalysator med fouriertransformasjon (heretter kalt «FTIR») 

2.1.1. Måleprinsipp 

FTIR benytter prinsippet med bredbånds infrarødspektroskopi. Det gjør det mulig med samtidig måling av eksosbe-

standdelene, hvis standardiserte spektra finnes i instrumentet. Absorpsjonsspektret (intensitet/bølgelengde) beregnes 

ut fra det målte interferogrammet (intensitet/tid) ved hjelp av fouriertransformasjon. 

2.1.2. Montering og prøvetaking 

FTIR skal monteres i samsvar med instrumentprodusentens anvisninger. NH3-bølgelengden skal velges ut for evaluering. 

Prøvingsbanen (prøvetakingsledning, forfilter og ventiler) skal være av rustfritt stål eller PTFE og skal varmes opp til 

innstillingspunkter mellom 383 K (110 °C) og 464 K (191 °C) for å minimere NH3-tap og prøvetakingsfeil. I tillegg skal 

prøvetakingsledningen være så kort som praktisk mulig. 

2.1.3. Kryssinterferens 

Den spektrale oppløsningen av NH3-bølgelengden skal ligge innenfor 0,5 cm-1 for å minimere kryssinterferensen fra 

andre gasser som finnes i eksosen. 

2.2. Ikke-dispersiv ultrafiolett absorpsjonsanalysator (heretter kalt «NDUV») 

2.2.1. Måleprinsipp 

NDUV-analysatoren er basert på et rent fysisk prinsipp, hjelpegasser eller hjelpeutstyr er ikke nødvendig. Foto-

meterets hovedelement er en utladningslampe uten elektroder. Den gir en sterkt strukturert ultrafiolett stråling som 

gjør det mulig å måle flere bestanddeler, f.eks. NH3. 

Det fotometriske systemet har en dobbelstråle for tidsmåling som er konstruert for en målestråle og en referansestråle 

ved hjelp av filterkorrelasjonsteknikk. 

For å oppnå høy stabilitet for målesignalet kombineres dobbelstrålen for tidsmåling med en dobbelstråle for 

rommåling. Bearbeidingen av detektorsignalene gir en nesten ubetydelig nullpunktsforskyvning. 

I analysatorens kalibreringsinnstilling vippes en skjermet kvartscelle inn i strålebanen for å få en nøyaktig kalibre-

ringsverdi, ettersom det kompenseres for alle refleksjons- og absorpsjonstap i cellevinduene. Siden gassen som fylles i 

cellene, er svært stabil, fører denne kalibreringsmetoden til svært høy stabilitet for fotometeret på lang sikt. 

2.2.2. Montering 

Analysatoren skal monteres i et analysatorkabinett ved hjelp av ekstraktiv prøvetaking i samsvar med instrument-

produsentens anvisninger. Analysatorens plassering skal kunne tåle vekten angitt av produsenten.  
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Prøvingsbanen (prøvetakingsledning, forfilter og ventiler) skal være av rustfritt stål eller PTFE og skal varmes opp til 

innstillingspunkter mellom 383 K (110 °C) og 464 K (191 °C). 

I tillegg skal prøvetakingsledningen være så kort som mulig. Påvirkning fra eksostemperatur og -trykk, monte-

ringsmiljø og vibrasjoner på målingene skal minimeres. 

Gassanalysatoren skal beskyttes mot kulde, varme, temperatursvingninger og sterke luftstrømmer, opphoping av støv, 

etsende atmosfære og vibrasjoner. Det skal sørges for tilstrekkelig luftsirkulasjon for å unngå varmeutvikling. Hele 

overflaten skal brukes til å lede bort varmetapet. 

2.2.3. Tverrfølsomhet 

Et passende spektralområde skal velges for å redusere kryssinterferens fra medfølgende gasser mest mulig. Typiske 

bestanddeler som forårsaker tverrfølsomhet ved NH3-måling, er SO2, NO2 og NO. 

I tillegg kan ytterligere metoder brukes til å redusere tverrfølsomhet: 

a) Bruk av interferensfiltre. 

b) Kompensasjon for tverrfølsomhet ved å måle tverrfølsomhetsbestanddeler og bruke målesignalet til kompen-

sasjon. 

2.3. Infrarød laseranalysator 

2.3.1. Måleprinsipp 

En infrarød laser, f.eks. en avstembar diodelaser (TDL) eller en kvantekaskadelaser (QCL) kan avgi sammenhengende 

lys henholdsvis i det nærinfrarøde området eller det midlere infrarøde området der nitrogenforbindelser, herunder 

NH3, har sterk absorpsjon. Denne laseroptikken kan gi en impuls i smalbåndet med høy oppløsning i det nærinfrarøde 

eller midlere infrarøde området. Derfor kan infrarøde laseranalysatorer redusere interferens som forårsakes av spekt-

raloverlapping av eksisterende bestanddeler i motorens eksos. 

2.3.2. Montering 

Analysatoren skal monteres enten direkte på eksosrøret (på stedet) eller i et analysatorkabinett ved hjelp av ekstraktiv 

prøvetaking i samsvar med instrumentprodusentens anvisninger. Dersom den monteres i et analysatorkabinett, skal 

prøvingsbanen (prøvetakingsledning, forfilter og ventiler) være av rustfritt stål eller PTFE og skal varmes opp til 

innstillingspunkter mellom 383 K (110 °C) og 464 K (191 °C) for å minimere NH3-tap og prøvetakingsfeil. I tillegg 

skal prøvetakingsledningen være så kort som praktisk mulig. 

Påvirkning fra eksostemperatur og -trykk, monteringsmiljø og vibrasjoner på målingene skal minimeres, eller det skal 

brukes kompensasjonsteknikker. 

Dersom det er relevant, skal omgivelsesluften som brukes sammen med måling på stedet for å beskytte instrumentet, 

ikke påvirke konsentrasjonen for noen av eksosbestanddelene som måles nedstrøms innretningen, eller så skal 

prøvetakingen av andre eksosbestanddeler foretas oppstrøms innretningen. 

2.3.3. Verifisering av interferens for infrarøde NH3-laseranalysatorer (kryssinterferens) 

2.3.3.1. Omfang og hyppighet 

Dersom NH3 måles ved hjelp av en infrarød laseranalysator, skal interferensen verifiseres etter første montering av 

analysatoren og etter større vedlikehold. 

2.3.3.2. Måleprinsipper for verifisering av interferens 

Interferensgasser kan påvirke visse infrarøde laseranalysatorer med positiv interferens ved å forårsake en respons som 

ligner den fra NH3. Dersom analysatoren benytter kompensasjonsalgoritmer som er basert på målinger av andre 

gasser, i gjennomføringen av denne interferensverifiseringen, skal slike målinger utføres samtidig for å prøve 

kompensasjonsalgoritmene når analysatorens interferens verifiseres.  
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Interferensgasser for den infrarøde laseranalysatoren skal bestemmes på grunnlag av godt teknisk skjønn. Legg merke 

til at interferensarter, med unntak av H2O, avhenger av det infrarøde absorpsjonsområdet for NH3 som instrument-

produsenten har valgt. Det infrarøde absorpsjonsområdet for NH3 skal bestemmes for hver analysator. For hvert 

infrarøde absorpsjonsområde for NH3 skal godt teknisk skjønn brukes til å bestemme hvilke interferensgasser som 

skal brukes i verifiseringen. 

3. Framgangsmåte for utslippsprøving 

3.1. Kontroll av analysatorene 

Før utslippsprøvingen skal analysatorområdet velges ut. Det er tillatt å bruke utslippsanalysatorer med automatisk 

eller manuell områdeskifting. Under prøvingssyklusen skal analysatorenes måleområde ikke skiftes. 

Responsen på nullgassen og justeringsgassen skal bestemmes dersom bestemmelsene i nr. 3.4.2 ikke får anvendelse på 

instrumentet. For responsen på justeringsgassen skal det brukes en NH3-gass som oppfyller spesifikasjonene i 

nr. 4.2.7. Bruk av referanseceller som inneholder NH3-kalibreringsgass, er tillatt. 

3.2. Innsamling av utslippsrelevante data 

Ved starten av prøvingssekvensen skal innsamlingen av NH3-data starte samtidig. NH3-konsentrasjonen skal måles 

kontinuerlig og lagres med minst 1 Hz på en datamaskin. 

3.3. Arbeid etter prøvingen 

Etter avslutningen av prøvingen skal prøvetakingen fortsette til systemets reaksjonstider er utløpt. Bestemmelse av 

analysatorforskyvningen i samsvar med nr. 3.4.1 er påkrevd bare dersom opplysningene i nr. 3.4.2 ikke er 

tilgjengelige. 

3.4. Analysatorforskyvning 

3.4.1. Så snart det er praktisk mulig, men senest 30 minutter etter at prøvingssyklusen er fullført, eller under stabilise-

ringsperioden, skal analysatorens respons på nullgassen og justeringsgassen bestemmes. Forskjellen mellom 

resultatene før og etter prøving skal være mindre enn 2 % av full skalaverdi. 

3.4.2. Bestemmelse av analysatorforskyvningen er ikke påkrevd i følgende situasjoner: 

a) Dersom nullpunkts- og justeringsforskyvningen angitt av instrumentprodusenten i nr. 4.2.3 og 4.2.4 oppfyller 

kravene i nr. 3.4.1. 

b) Dersom tidsintervallet for nullpunkts- og justeringsforskyvningen angitt av instrumentprodusenten i nr. 4.2.3 og 

4.2.4 overskrider prøvingens varighet. 

4. Spesifikasjon for analysatoren og verifisering 

4.1. Linearitetskrav 

Analysatoren skal oppfylle linearitetskravene angitt i tabell 6.5 i dette vedlegg. Verifiseringen av linearitet i samsvar 

med nr. 8.1.4 i dette vedlegg skal utføres minst like ofte som angitt i tabell 6.4 i dette vedlegg. Med forhånds-

godkjenning fra godkjenningsmyndigheten er mindre enn ti referansepunkter tillatt, dersom det kan vises en likeverdig 

nøyaktighet. 

Ved verifiseringen av linearitet skal det brukes en NH3-gass som oppfyller spesifikasjonene i nr. 4.2.7. Bruk av 

referanseceller som inneholder NH3-justeringsgass, skal være tillatt. 

Instrumenter med signaler som brukes til kompensasjonsalgoritmer, skal oppfylle linearitetskravene angitt i tabell 6.5 

i dette vedlegg. Verifisering av linearitet skal utføres i henhold til framgangsmåter for internkontroll, av instrument-

produsenten eller i samsvar med kravene i ISO 9000.  
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4.2. Spesifikasjoner for analysatoren 

Analysatoren skal kunne foreta målinger i et område og ha en reaksjonstid som tilsvarer den nøyaktigheten som 

kreves for å måle NH3-konsentrasjonen i variabel og stasjonær driftstilstand. 

4.2.1. Minste påvisningsgrense 

Analysatoren skal ha en minste påvisningsgrense på < 2 ppm under alle prøvingsforhold. 

4.2.2. Nøyaktighet 

Nøyaktigheten, som er definert som avviket i analysatorens avleste verdier fra referanseverdien, skal ikke overstige 

± 3 % av avlest verdi eller ± 2 ppm, alt etter hva som er størst. 

4.2.3. Nullpunktsforskyvning 

Forskyvningen av responsen på nullgassen og det tilhørende tidsintervallet skal være angitt av instrumentprodusenten. 

4.2.4. Justeringsforskyvning 

Forskyvningen av responsen på justeringsgassen og det tilhørende tidsintervallet skal være angitt av instrument-

produsenten. 

4.2.5. Systemets reaksjonstid 

Systemets reaksjonstid skal være ≤ 20 s. 

4.2.6. Stigningstid 

Analysatorens stigningstid skal være ≤ 5 s. 

4.2.7. NH3-kalibreringsgass 

En blanding av gasser med følgende kjemiske sammensetning skal være tilgjengelig: 

NH3 og renset nitrogen. 

Den faktiske konsentrasjonen av kalibreringsgassen skal ligge innenfor ± 3 % av den nominelle verdien. NH3-

konsentrasjonen skal være oppgitt på volumbasis (volumprosent eller volum-ppm). 

Utløpsdatoen for kalibreringsgassene angitt av produsenten skal registreres. 

4.2.8. Framgangsmåte for interferensverifisering 

Interferensverifiseringen skal utføres på følgende måte: 

a) NH3-analysatoren skal settes i gang, brukes, nullstilles og justeres som før en utslippsprøving. 

b) En fuktet interferensprøvingsgass skal dannes ved at en flerkomponentjusteringsgass bobles gjennom destillert 

H2O i en lukket beholder. Dersom prøven ikke ledes gjennom en prøvetørker, skal beholderens temperatur 

reguleres slik at H2O-nivået blir minst like høyt som det høyeste nivået som forventes under prøving. Det skal 

brukes en konsentrasjon av interferensjusteringsgass som er minst like høy som den høyeste konsentrasjonen som 

forventes under prøving. 

c) Den fuktede interferensprøvingsgassen skal tilføres prøvetakingssystemet. 

d) Den fuktede interferensprøvingsgassens molfraksjon av vann, xH2O, skal måles så nær analysatorens innløp som 

mulig. For eksempel skal doggpunktet, Tdew, og det absolutte trykket, ptotal, måles for å beregne xH2O. 
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e) Godt teknisk skjønn skal benyttes for å hindre kondens i overføringsledningene, koplingene eller ventilene fra det 

punktet der xH2O måles, til analysatoren. 

f) Analysatorens respons skal få tid til å stabilisere seg. 

g) Mens analysatoren måler prøvens konsentrasjon, skal de målte verdiene registreres i 30 s. Det aritmetiske 

gjennomsnittet av disse dataene skal beregnes. 

h) Analysatoren oppfyller kravene i interferensverifiseringen dersom resultatet av bokstav g) i dette nummer er 

innenfor toleransen som er angitt i dette avsnitt. 

i) Framgangsmåtene for interferensverifisering av de enkelte interferensgassene kan også gjennomføres separat. 

Dersom interferensgassnivåene som benyttes, er høyere enn de høyeste nivåene som forventes under prøvingen, kan 

hver observerte interferensverdi reduseres ved å multiplisere den observerte interferensen med forholdet mellom den 

høyeste forventede konsentrasjonsverdien og den faktiske verdien som benyttes i denne framgangsmåten. Det kan 

gjennomføres framgangsmåter for interferensverifisering med separate H2O-konsentrasjoner (ned til 0,025 mol/mol 

H2O-innhold) som er lavere enn de høyeste nivåene som forventes under prøvingen, men den observerte H2O-

interferensen skal økes ved å multiplisere den observerte interferensen med forholdet mellom den høyeste forventede 

H2O-konsentrasjonsverdien og den faktiske verdien som benyttes i denne framgangsmåten. Summen av de endrede 

interferensverdiene skal være innenfor toleransen for kombinert interferens som er angitt i bokstav j) i dette nummer. 

j) Analysatoren skal ha en kombinert interferens som ligger innenfor ± 2 % av den strømningsveide gjennom-

snittlige NH3-konsentrasjonen som forventes ved utslippsgrensen. 

5. Alternative systemer 

Andre systemer eller analysatorer kan godkjennes av godkjenningsmyndigheten dersom det viser seg at de gir 

likeverdige resultater i samsvar med nr 5.1.1 i dette vedlegg. I så fall skal «resultater» i nevnte nummer vise til 

gjennomsnittskonsentrasjonen av NH3 som beregnes for den aktuelle prøvingssyklusen. 

 _____   
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Tillegg 5 

Beskrivelse av systemtrespons 

1. I dette tillegg beskrives tidsrommene som brukes til å uttrykke responsen fra analysesystemer og andre målesystemer på 

et inngangssignal. 

2. Følgende tidsrom får anvendelse, som vist i figur 6-11: 

2.1. «Forsinkelsestid» er tiden som går fra det inntreffer en endring i den bestanddelen som skal måles på referansepunktet, til 

systemet gir en respons på 10 % av endelig avlest verdi (t10), dersom prøvetakingssonden defineres som referansepunktet. 

2.2. «Reaksjonstid» er tiden som går fra det inntreffer en endring i den bestanddelen som skal måles på referansepunktet, til 

systemet gir en respons på 90 % av endelig avlest verdi (t90), dersom prøvetakingssonden defineres som referansepunktet. 

2.3. «Stigningstid» er tiden mellom 10 % og 90 % respons av endelig avlest verdi (t90 – t10). 

2.4. «Omdanningstid» er tiden som går fra det inntreffer en endring i den bestanddelen som skal måles på referansepunktet, til 

systemet gir en respons på 50 % av endelig avlest verdi (t50), dersom prøvetakingssonden defineres som referansepunktet. 

Figur 6-11 

Illustrasjon av systemtrespons 
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VEDLEGG VII 

Metoder for å vurdere og beregne data 

1. Generelle krav 

Utslippene skal beregnes i samsvar med avsnitt 2 (massebaserte beregninger) eller avsnitt 3 (molbaserte 

beregninger). Det er ikke tillatt å blande de to metodene. Det skal ikke være nødvendig å foreta beregningene i 

samsvar med både avsnitt 2 og avsnitt 3. 

De særlige kravene til eventuell måling av partikkelantall (PN) er angitt i tillegg 5. 

1.1. Generelle symboler 

Avsnitt 2 Avsnitt 3 Enhet Mengde 

 A m2 Areal 

 At m2 Venturiinnsnevringens tverrsnittsareal 

b, D0 a0 t.b.d.(3) Regresjonslinjens skjæringspunkt med y-aksen 

A/Fst  — Støkiometrisk blandingsforhold luft/drivstoff 

 C — Koeffisient 

Cd Cd — Utslippskoeffisient 

 Cf — Strømningskoeffisient 

c x ppm, volumprosent Konsentrasjon (μmol/mol = ppm) 

cd (1) ppm, volumprosent Konsentrasjon under tørre forhold 

cw (1) ppm, volumprosent Konsentrasjon under våte forhold 

cb (1) ppm, volumprosent Bakgrunnskonsentrasjon 

D xdil — Fortynningsfaktor(2) 

D0  m3/omdr. PDP-kalibreringens skjæringspunkt 

d d m Diameter 

dV  m Venturiinnsnevringens diameter 

e e g/kWh Bremsespesifikt grunnlag 

egas egas g/kWh Spesifikke utslipp av gassformige bestanddeler 

ePM ePM g/kWh Spesifikke utslipp av partikler 

E 1 – PF % Virkningsgrad for konvertering (PF = Gjennom-

trengingsfraksjon) 

Fs  — Støkiometrisk faktor 

 f Hz Frekvens 

fc  — Karbonfaktor 
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Avsnitt 2 Avsnitt 3 Enhet Mengde 

 γ — Spesifikt varmeforhold 

H  g/kg Absolutt fuktighet 

 K — Korreksjonsfaktor 

KV  [( √K ∙ m4 ∙ s)/kg] CFV-kalibreringsfunksjon 

kf  m3/kg drivstoff Drivstoffspesifikk faktor 

kh  — Fuktighetskorreksjonsfaktor for NOx, dieselmotorer 

kDr kDr — Nedjusteringsfaktor 

kr kr — Multiplikativ regenereringsfaktor 

kUr kUr — Oppjusteringsfaktor 

kw,a  — Korreksjonsfaktor for innsugingsluft (fra tørr til våt basis) 

kw,d  — Korreksjonsfaktor for fortynningsluft (fra tørr til våt 

basis) 

kw,e  — Korreksjonsfaktor for fortynnet eksos (fra tørr til våt 

basis) 

kw,r  — Korreksjonsfaktor for råeksos (fra tørr til våt basis) 

μ μ kg/(m·s) Dynamisk viskositet 

M M g/mol Molmasse(3) 

Ma (1) g/mol Innsugingsluftens molmasse 

Me v g/mol Eksosens molmasse 

Mgas Mgas g/mol De gassformige bestanddelenes molmasse 

m m kg Masse 

m a1 t.b.d.(3) Regresjonslinjens helling 

 ν m2/s Kinematisk viskositet 

md v kg Masse av fortynningsluftprøve som føres gjennom 

partikkelprøvetakingsfiltrene 

med (1) kg Samlet fortynnet masse av eksos gjennom hele syklusen 

medf (1) kg Masse av ekvivalent fortynnet eksos gjennom hele 

syklusen 

mew (1) kg Samlet masse av eksos gjennom hele syklusen 

mf (1) mg Masse av oppsamlet partikkelprøve 
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Avsnitt 2 Avsnitt 3 Enhet Mengde 

mf,d (1) mg Masse av partikkelprøve fra oppsamlet fortynningsluft 

mgas mgas g Masse av gassutslipp gjennom hele prøvingssyklusen 

mPM mPM g Masse av partikkelutslipp gjennom hele prøvingssyklusen 

mse (1) kg Masse av eksosprøve gjennom hele prøvingssyklusen 

msed (1) kg Masse av fortynnet eksos som passerer gjennom for-

tynningstunnelen 

msep (1) kg Masse av fortynnet eksos som passerer gjennom partikkel-

prøvetakingsfiltrene 

mssd  kg Masse av sekundær fortynningsluft 

 N — Samlet antall i en serie 

 n mol Stoffmengde 

 ṅ mol/s Stoffmengdehastighet 

n fn min–1 Motorturtall 

np  r/s PDP-pumpehastighet 

P P kW Effekt 

p p kPa Trykk 

pa  kPa Atmosfærisk trykk under tørre forhold 

pb  kPa Totalt atmosfærisk trykk 

pd  kPa Metningsdamptrykk i fortynningsluften 

pp pabs kPa Absolutt trykk 

pr PH2O kPa Vanndamptrykk 

ps  kPa Atmosfærisk trykk under tørre forhold 

1 — E PF % Gjennomtrengingsfraksjon 

qm ṁ kg/s Massestrøm 

qmad ṁ(1) kg/s Massestrøm av innsugingsluft under tørre forhold 

qmaw (1) kg/s Massestrøm av innsugingsluft under våte forhold 

qmCe (1) kg/s Karbonmassestrøm i råeksos 

qmCf (1) kg/s Karbonmassestrøm til motoren 
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Avsnitt 2 Avsnitt 3 Enhet Mengde 

qmCp (1) kg/s Karbonmassestrøm i systemet med delstrømsfortynning 

qmdew (1) kg/s Massestrøm av fortynnet eksos under våte forhold 

qmdw (1) kg/s Massestrøm av fortynningsluft under våte forhold 

qmedf (1) kg/s Ekvivalent massestrøm av fortynnet eksos under våte 

forhold 

qmew (1) kg/s Massestrøm av eksos under våte forhold 

qmex (1) kg/s Prøvemassestrøm uttatt fra fortynningstunnelen 

qmf (1) kg/s Massestrøm av drivstoff 

qmp (1) kg/s Prøvestrøm av eksos til systemet med delstrøms-

fortynning 

qV V̇ m3/s Volumstrøm 

qVCVS (1) m3/s CVS-volumstrøm 

qVs (1) dm3/min Strøm i eksosanalysatorsystemet 

qVt (1) cm3/min Sporgasstrøm 

ρ ρ kg/m3 Massetetthet 

ρe  kg/m3 Eksosens tetthet 

 r — Trykkforhold 

rd DR — Fortynningsforhold(2) 

 Ra μm Gjennomsnittlig overflateruhet 

RH  % Relativ fuktighet 

rD β m/m Diameterforhold (CVS-systemer) 

rp  — Trykkforhold for SSV 

Re Re# — Reynolds-tall 

 S K Sutherland-konstant 

σ σ — Standardavvik 

T T °C Temperatur 

 T Nm Motorens dreiemoment 
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Avsnitt 2 Avsnitt 3 Enhet Mengde 

Ta  K Absolutt temperatur 

t t s Tid 

Δt Δt s Tidsintervall 

u  — Forholdet mellom gassbestanddelens og eksosens tetthet 

V V m3 Volum 

qV V̇ m3/s Volumstrøm 

V0  m3/r PDP-gassvolum som pumpes per omdreining 

W W kWh Arbeid 

Wact Wact kWh Faktisk arbeid utført i prøvingssyklusen 

WF WF — Vektingsfaktor 

w w g/g Massefraksjon 

 �̅� Mol/mol Strømningsveid gjennomsnittskonsentrasjon 

X0 Ks s/omdr. PDP-kalibreringsfunksjon 

 y — Generisk variabel 

�̅� �̅�  Aritmetisk gjennomsnitt 

 Z — Kompressibilitetsfaktor 

(1) Se tekst med senket skrift, f.eks.: ṁair for massestrøm av tørr luft, ṁfuel for massestrøm av drivstoff osv. 

(2) Fortynningsforholdet rd i avsnitt 2 og DR i avsnitt 3: ulike symboler, men samme betydning og samme ligninger. 

Fortynningsfaktoren D i avsnitt 2 og xdil i avsnitt 3: ulike symboler, men samme fysiske betydning. Ligning (7-124) viser 

forholdet mellom xdil og DR. 

(3) t.b d.= skal defineres. 

1.2. Tekst med senket skrift 

Avsnitt 2(1) Avsnitt 3 Mengde 

act act Faktisk mengde 

i  Momentan måling (f.eks.: 1 Hz) 

 i Enkeltverdi i en serie 

(1) I avsnitt 2 bestemmes betydningen av senket skrift av den tilknyttede mengden. For eksempel kan senket «d» angi tørre 

forhold som i «cd = konsentrasjon under tørre forhold», fortynningsluft som i «pd = metningsdamptrykk i fortynningsluften» 

eller «kw,d = korreksjonsfaktor for fortynningsluft (fra tørr til våt basis)», fortynningsforhold som i «rd». 
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1.3. Symboler og forkortelser for kjemiske bestanddeler (brukes også som senket skrift) 

Avsnitt 2 Avsnitt 3 Mengde 

Ar Ar Argon 

C1 C1 Hydrokarbon uttrykt som karbon 1-ekvivalent 

CH4 CH4 Metan 

C2H6 C2H6 Etan 

C3H8 C3H8 Propan 

CO CO Karbonmonoksid 

CO2 CO2 Karbondioksid 

 H Atomært hydrogen 

 H2 Molekylært hydrogen 

HC HC Hydrokarbon 

H2O H2O Vann 

 He Helium 

 N Atomært nitrogen 

 N2 Molekylært nitrogen 

NOx NOx Nitrogenoksider 

NO NO Nitrogenmonoksid 

NO2 NO2 Nitrogendioksid 

 O Atomært oksygen 

PM PM Partikler 

S S Svovel 

1.4. Symboler og forkortelser for drivstoffsammensetning 

Avsnitt 2(1) Avsnitt 3(2) Mengde 

wC(4) wC(4) Drivstoffets karboninnhold, massefraksjon [g/g] eller [masseprosent] 

wH wH Drivstoffets hydrogeninnhold, massefraksjon [g/g] eller [masseprosent] 

wN wN Drivstoffets nitrogeninnhold, massefraksjon [g/g] eller [masseprosent] 
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Avsnitt 2(1) Avsnitt 3(2) Mengde 

wO wO Drivstoffets oksygeninnhold, massefraksjon [g/g] eller [masseprosent] 

wS wS Drivstoffets svovelinnhold, massefraksjon [g/g] eller [masseprosent] 

α α Atomforholdet mellom hydrogen og karbon (H/C) 

ε β Atomforholdet mellom oksygen og karbon (O/C)(3) 

γ γ Atomforholdet mellom svovel og karbon (S/C) 

δ δ Atomforholdet mellom nitrogen og karbon (N/C) 

(1) Viser til et drivstoff med den kjemiske formelen CHαOεNδSγ. 

(2) Viser til et drivstoff med den kjemiske formelen CHαOβSγNδ. 

(3) Legg merke til de forskjellige betydningene av symbolet β i de to avsnittene om utslippsberegninger: I avsnitt 2 viser det til et 

drivstoff med den kjemiske formelen CHαSγNδOε (dvs. formelen CβHαSγNδOε der β = 1, idet det forutsettes ett karbonatom per 

molekyl, mens det i avsnitt 3 viser til forholdet mellom oksygen og karbon med CHαOβSγNδ. Dermed tilsvarer β i avsnitt 3 ε i 

avsnitt 2. 

(4) Massefraksjonen w følges av symbolet for den kjemiske bestanddelen med senket skrift. 

2. Massebaserte utslippsberegninger 

2.1. Utslipp av råeksos 

2.1.1. NRSC-prøvinger med enkeltfaser 

Utslippsnivået for gassutslipp qmgas,i [g/h] for hver fase i av den stasjonære prøvingen skal beregnes ved å 

multiplisere konsentrasjonen av gassutslipp med den respektive strømmen, på følgende måte: 

𝑞𝑚𝑔𝑎𝑠,𝑖 = 𝑘h ∙ 𝑘 ∙ 𝑢gas ∙ 𝑘𝑚𝑒𝑤,𝑖 ∙ 𝑐𝑔𝑎𝑠,𝑖 ∙ 3 600 (7-1) 

der 

k = 1 for cgasr,w,i i [ppm] og k = 10 000 for cgasr,w,i i [volumprosent], 

kh = NOx-korreksjonsfaktor [-], ved beregning av NOx-utslipp (se nr. 2.1.4), 

ugas = bestanddelspesifikk faktor eller forholdet mellom gassbestanddelens og eksosens tetthet [-], 

qmew,i = massestrøm av eksos i fase i under våte forhold [kg/s], 

cgas,i = utslippskonsentrasjon i råeksos i fase i under våte forhold [ppm] eller [volumprosent]. 

2.1.2. Variable prøvingssykluser (NRTC og LSI-NRTC) og RMC-prøvinger 

Den samlede massen per prøving av et gassutslipp mgas [g/prøving] skal beregnes ved å multiplisere de tidsjusterte 

momentane konsentrasjonene med eksosstrømmene og ved integrasjon gjennom prøvingssyklusen ved hjelp av 

ligning (7-2): 

𝑚gas =
1

𝑓
∙ 𝑘h ∙ 𝑘 ∙ 𝑢gas ∙ ∑(𝑞𝑚𝑒𝑤,𝑖 ∙ 𝑐gas,𝑖)

𝑁

𝑖=1

 
(7-2) 

der 

ƒ = dataprøvetakingsfrekvens [Hz], 

kh = NOx-korreksjonsfaktor [-], skal bare brukes ved beregning av NOX-utslipp, 
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k = 1 for cgasr,w,i i [ppm] og k = 10 000 for cgasr,w,i i [volumprosent], 

ugas = bestanddelspesifikk faktor [-] (se nr. 2.1.5), 

N = antall målinger [-], 

qmew,i = momentan massestrøm av eksos under våte forhold [kg/s], 

cgas,i = momentan utslippskonsentrasjon i råeksosen under våte forhold [ppm] eller [volumprosent]. 

2.1.3. Omregning av konsentrasjonen fra tørr til våt 

Dersom utslippene måles under tørre forhold, skal den målte konsentrasjonen cd under tørre forhold omregnes til 

konsentrasjon cw under våte forhold ved hjelp av ligning (7-3): 

𝑐𝑤 = 𝑘𝑤 ∙ 𝑐𝑑 (7-3) 

der 

kw = faktor for omregning fra tørr til våt [-], 

cd = utslippskonsentrasjon under tørre forhold [ppm] eller [volumprosent]. 

Ved fullstendig forbrenning skrives faktoren for omregning fra tørr til våt for råeksos som kw,a [-] og skal beregnes 

ved hjelp av ligning (7-4): 

𝑘w,a =

(1 −
1,2442 ∙ 𝐻a + 111,19 ∙ 𝑤H ∙

𝑞𝑚f,𝑖

𝑞𝑚𝑎𝑑,𝑖

773,4 + 1,2442 ∙ 𝐻a +
𝑞𝑚f,𝑖

𝑞𝑚𝑎𝑑,𝑖 ∙ 𝑘f ∙ 1 000

)

(1 −
𝑝𝑟

𝑝𝑏
)

 
(7-4) 

der 

Ha = fuktighet i innsugingsluften [g H2O / kg tørr luft], 

qmf,i = momentan eksosstrøm [kg/s], 

qmad,i = momentan massestrøm av tørr innsugingsluft [kg/s], 

pr = vanntrykk etter kjøler [kPa], 

pb = totalt barometertrykk [kPa], 

wH = drivstoffets hydrogeninnhold [masseprosent], 

kf = ytterligere forbrenningsvolum [m3/kg drivstoff], 

der 

𝑘f = 0,055594 ∙ 𝑤H + 0,0080021 ∙ 𝑤N + 0,0070046 ∙ 𝑤o (7-5) 

der 

wH = drivstoffets hydrogeninnhold [masseprosent], 

wN = drivstoffets nitrogeninnhold [masseprosent], 

wO = drivstoffets oksygeninnhold [masseprosent]. 

I ligning (7-4) kan forholdet pr/pb antas å være: 

1

(1 −
𝑝r

𝑝b
)

= 1,008 
(7-6) 
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Ved ufullstendig forbrenning (anriket drivstoff / luftblanding) og også ved utslippsprøving uten måling av direkte 

luftstrøm foretrekkes en annen metode for beregning av kw,a: 

𝑘w,a =

1
1 + α ∙ 0,005 ∙ (𝑐CO2 + 𝑐CO)

− 𝐾w1

1 −
𝑝r

𝑝b

 (7-7) 

der 

cCO2 = CO2-konsentrasjon i råeksosen under tørre forhold [volumprosent], 

cCO = CO-konsentrasjon i råeksosen under tørre forhold [ppm], 

pr = vanntrykk etter kjøler [kPa], 

pb = totalt barometertrykk [kPa], 

α = molforholdet mellom karbon og hydrogen [-], 

kw1 = fuktighet i innsugingsluften [-]. 

 

𝑘w1 =
1,608 ∙ 𝐻a

1 000 + 1,608 ∙ 𝐻a
 

(7-8) 

2.1.4. NOx-korreksjon for fuktighet og temperatur 

Fordi NOx-utslipp avhenger av omgivelsesluftens tilstand, skal NOx-konsentrasjonen korrigeres for temperatur og 

fuktighet i omgivelsesluften med faktorene kh,D eller kh,G [-] som er angitt i ligning (7-9) og (7-10). Disse faktorene 

er gyldige i fuktighetsområdet mellom 0 og 25 g H2O / kg tørr luft. 

a) For motorer med kompresjonstenning 

𝑘h,D =
15,698 × 𝐻a

1 000
+ 0,832 (7-9) 

b) For motorer med elektrisk tenning 

kh.G = 0,6272 + 44,030 × 10– 3 × Ha – 0,862 × 10– 3 × Ha
2 (7-10) 

der 

Ha = fuktighet i innsugingsluften (g H2O/kg tørr luft). 

2.1.5. Bestanddelspesifikk faktor u 

To beregningsmetoder er beskrevet i nr. 2.1.5.1 og 2.1.5.2. Metoden i nr. 2.1.5.1 er enklere, ettersom den er basert 

på tabellverdier for u for forholdet mellom bestanddelen og eksosens tetthet. Metoden i nr. 2.1.5.2 er mer nøyaktig 

for drivstoffegenskaper som avviker fra spesifikasjonene i vedlegg VIII, men krever elementær analyse av 

drivstoffsammensetningen. 

2.1.5.1. Tabellverdier 

Med visse forenklinger (forutsetningen om λ-verdien og innsugingsluftforhold som vist i tabell 7.1) av ligningene i 

nr. 2.1.5.2 er verdiene for ugas som angitt i tabell 7.1.  
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Tabell 7.1 

Råeksos u og bestanddelenes tetthet (for utslippskonsentrasjoner uttrykt i ppm) 

Drivstoff ρe 

  Gass    

NOx CO HC CO2 O2 CH4 

  ρgas [kg/m3]    

2,053 1,250 (a) 1,9636 1,4277 0,716 

  ugas(b)    

Diesel (gassolje for ikke-

veigående mobile maskiner) 

1,2943 0,001586 0,000966 0,000482 0,001517 0,001103 0,000553 

Etanol for dedikerte motorer 

med kompresjonstenning 

(ED95) 

1,2768 0,001609 0,000980 0,000780 0,001539 0,001119 0,000561 

Naturgass/biometan(c) 1,2661 0,001621 0,000987 0,000528(d) 0,001551 0,001128 0,000565 

Propan 1,2805 0,001603 0,000976 0,000512 0,001533 0,001115 0,000559 

Butan 1,2832 0,001600 0,000974 0,000505 0,001530 0,001113 0,000558 

LPG(e) 1,2811 0,001602 0,000976 0,000510 0,001533 0,001115 0,000559 

Bensin (E10) 1,2931 0,001587 0,000966 0,000499 0,001518 0,001104 0,000553 

Etanol 

(E85) 

1,2797 0,001604 0,000977 0,000730 0,001534 0,001116 0,000559 

(a) Avhengig av drivstoff. 

(b) Ved λ = 2, tørr luft, 273 K, 101,3 kPa. 

(c) u med en nøyaktighet på 0,2 % for massesammensetningen: C = 66 – 76 %; H = 22 – 25 %; N = 0 – 12 %. 

(d) NMHC på grunnlag av CH2,93 (for samlet HC skal ugas-koeffisienten for CH4 brukes). 

(e) u med en nøyaktighet på 0,2 % for massesammensetningen: C3 = 70 – 90 %; C4 = 10 – 30 %. 

2.1.5.2. Beregnede verdier 

Den bestanddelspesifikke faktoren, ugas,i, kan beregnes ut fra tetthetsforholdet for bestanddelen og eksosen eller ut 

fra det tilsvarende forholdet for molmasser [ligning (7-11) eller (7-12)]: 

𝑢gas,i = 𝑀gas/(𝑀e,i ∙ 1 000) (7-11) 

eller 

𝑢gas,i = 𝜌gas/(𝜌e,i ∙ 1 000) (7-12) 

der 

Mgas = gassbestanddelens molmasse [g/mol], 

Me,i = momentan molmasse av råeksos under våte forhold [g/mol], 

ρgas = gassbestanddelens tetthet [kg/m3], 

ρe,i = momentan tetthet for råeksos under våte forhold [kg/m3].   
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Eksosens molmasse, Me,i, skal utledes for en generell drivstoffsammensetning CHαOεNδSγ under forutsetning av 

fullstendig forbrenning og skal beregnes ved hjelp av ligning (7-13): 

𝑀e,i =
1+

𝑞𝑚𝑓,𝑖

𝑞𝑚𝑎𝑤,𝑖

𝑞𝑚𝑓,𝑖

𝑞𝑚𝑎𝑤,𝑖
∙

α
4+

ε
2+

δ
2

12,001+1,00794∙𝛼+15,9994∙ +14,0067∙𝛿+32,0065∙𝛾
+

𝐻a∙10–3

2×1,00794+15,9994
+

1
𝑀a

1+𝐻a∙10–3

  (7-13) 

der 

qmf,i = momentan massestrøm av drivstoff under våte forhold [kg/s], 

qmaw,i = momentan massestrøm av innsugingsluft under våte forhold [kg/s], 

α = molforholdet mellom hydrogen og karbon [-], 

δ = molforholdet mellom nitrogen og karbon [-], 

ε = molforholdet mellom oksygen og karbon [-], 

γ = atomforholdet mellom svovel og karbon [-], 

Ha = fuktighet i innsugingsluften [g H2O / kg tørr luft], 

Ma = molekylmasse av tørr innsugingsluft = 28,965 g/mol. 

Den momentane tettheten for råeksos, ρe,i [kg/m3], skal beregnes ved hjelp av ligning (7-14): 

𝜌e,i =
1 000 + 𝐻a + 1 000 ∙ (𝑞𝑚𝑓,𝑖/𝑞𝑚𝑎𝑑,𝑖)

773,4 + 1,2434 ∙ 𝐻a + 𝑘f ∙ 1 000 ∙ (𝑞𝑚𝑓,𝑖/𝑞𝑚𝑎𝑑,𝑖)
 

(7-14) 

der 

qmf,i = momentan massestrøm av drivstoff [kg/s], 

qmad,i = momentan massestrøm av tørr innsugingsluft [kg/s], 

Ha = fuktighet i innsugingsluften [g H2O / kg tørr luft], 

kf = ytterligere forbrenningsvolum [m3/kg drivstoff] [se ligning (7-5)]. 

2.1.6. Massestrøm av eksos 

2.1.6.1. Metode for måling av luftstrøm og drivstoffstrøm 

Ved denne metoden måles luftstrømmen og drivstoffstrømmen med egnede strømningsmålere. Den momentane 

eksosstrømmen qmew,i [kg/s] skal beregnes ved hjelp av ligning (7-15): 

qmew,i = qmaw,i + qmf,i (7-15) 

der 

qmaw,i = momentan massestrøm av innsugingsluft [kg/s], 

qmf,i = momentan massestrøm av drivstoff [kg/s]. 

2.1.6.2. Metode for måling av sporgass 

Ved denne metoden måles konsentrasjonen av en sporgass i eksosen. Den momentane eksosstrømmen qmew,i [kg/s] 

skal beregnes ved hjelp av ligning (7-16): 

𝑞𝑚𝑒𝑤,𝑖 =
𝑞𝑉t ∙ 𝜌e

10−6 ∙ (𝑐mix,i − 𝑐b)
 

(7-16) 
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der 

qVt = sporgasstrøm [m3/s], 

cmix,i = momentan konsentrasjon av sporgass etter blanding [ppm], 

ρe = råeksosens tetthet [kg/m3], 

cb = bakgrunnskonsentrasjon av sporgass i innsugingsluften [ppm]. 

Bakgrunnskonsentrasjonen av sporgass cb kan bestemmes som gjennomsnittet av bakgrunnskonsentrasjonen målt 

henholdsvis umiddelbart før og umiddelbart etter gjennomføringen av prøvingen. Når bakgrunnskonsentrasjonen er 

mindre enn 1 % av konsentrasjonen av sporgass etter blanding cmix,i ved største eksosstrøm, kan det ses bort fra 

bakgrunnskonsentrasjonen. 

2.1.6.3. Metode for måling av luftstrøm og forhold luft/drivstoff 

Ved denne metoden beregnes eksosmasse ut fra luftstrøm og forhold luft/drivstoff. Den momentane eksosstrømmen 

qmew,i [kg/s] skal beregnes ved hjelp av ligning (7-17): 

𝑞𝑚𝑒𝑤,𝑖 = 𝑞𝑚𝑎𝑤,𝑖 ∙ (1 +
1

𝐴 𝐹st⁄ ∙ 𝜆𝑖
)  

(7-17) 

der 

𝐴/𝐹st =
138,0 ∙ (1 +

𝛼
4

−
휀
2

+ 𝛾)

12,011 + 1,00794 ∙ 𝛼 + 15,9994 ∙ 휀 + 14,0067 ∙ 𝛿 + 32,065 ∙ 𝛾
 (7-18) 

𝜆i =

(100 −
𝑐COd ∙ 10−4

2
− 𝑐HCw ∙ 10−4) + (

𝛼
4

∙
1 −

2 ∙ 𝑐COd ∙ 10−4

3,5 ∙ 𝑐CO2d

1 +
𝑐COd ∙ 10−4

3,5 ∙ 𝑐CO2d

−
휀
2

−
𝛿
2
) ∙ (𝑐CO2d + 𝑐COd ∙ 10−4)

4,764 ∙ (1 +
𝛼
4

−
휀
2

+ 𝛾) ∙ (𝑐CO2d + 𝑐COd ∙ 10−4 + 𝑐HCw ∙ 10−4)
 

(7-19) 

der 

qmaw,i = massestrøm av innsugingsluft under våte forhold [kg/s], 

A/Fst = støkiometrisk blandingsforhold luft/drivstoff [-], 

λi = momentant luftoverskuddsforhold [-], 

cCOd = CO-konsentrasjon i råeksosen under tørre forhold [ppm], 

cCO2d = CO2-konsentrasjon i råeksosen under tørre forhold [prosent], 

cHCw = HC-konsentrasjon i råeksosen under våte forhold [ppm C1], 

α = molforholdet mellom hydrogen og karbon [-], 

δ = molforholdet mellom nitrogen og karbon [-], 

ε = molforholdet mellom oksygen og karbon [-], 

γ = atomforholdet mellom svovel og karbon [-]. 

2.1.6.4. Karbonbalansemetoden, framgangsmåte med ett trinn 

Følgende formel med ett trinn i ligning (7-20) kan brukes til å beregne massestrømmen av eksos under våte forhold 

qmew,i [kg/s]: 

𝑞𝑚𝑒𝑤,𝑖 = 𝑞𝑚𝑓,𝑖 ∙ [
1,4 ∙ 𝑤C

2

(1,0828 ∙ 𝑤C + 𝑘fd ∙ 𝑓c)𝑓c
(1 +

𝐻a

1 000
) + 1]  

(7-20) 
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der karbonfaktor fc [-] er gitt ved: 

𝑓c = 0,5441 ∙ (𝑐CO2d − 𝑐CO2d,a) +
𝑐COd

18 522
+

𝑐HCw

17 355
 

(7-21) 

der 

qmf,i = momentan massestrøm av drivstoff [kg/s], 

wC = drivstoffets karboninnhold [masseprosent], 

Ha = fuktighet i innsugingsluften [g H2O / kg tørr luft], 

kfd = ytterligere forbrenningsvolum under tørre forhold [m3/kg drivstoff], 

cCO2d = CO2-konsentrasjon i råeksosen under tørre forhold [%], 

cCO2d,a = CO2-konsentrasjon i omgivelsesluften under tørre forhold [%], 

cCOd = CO-konsentrasjon i råeksosen under tørre forhold [ppm], 

cHCw = HC-konsentrasjon i råeksosen under våte forhold [ppm], 

og faktoren kfd [m3/kg drivstoff] som beregnes ved hjelp av ligning (7-22) under tørre forhold ved å trekke det 

vannet som dannes ved forbrenning, fra kf: 

kfd = kf – 0,11118 · wH (7-22) 

der 

kf = drivstoffspesifikk faktor for ligning (7-5) [m3/kg drivstoff], 

wH = drivstoffets hydrogeninnhold [masseprosent]. 

2.2. Utslipp av fortynnet gass 

2.2.1. Gassutslippenes masse 

Massestrømmen av eksos skal måles med et konstantvolummålesystem (CVS) som kan bruke en fortrengnings-

pumpe (PDP), en kritisk strømningsventuri (CFV) eller en subsonisk venturi (SSV). 

For systemer med konstant massestrøm (dvs. med varmeveksler) skal massen av forurensende stoffer mgas 

[g/prøving] bestemmes ved hjelp av ligning (7-23): 

mgas = kh · k · ugas · cgas · med (7-23) 

der 

ugas er forholdet mellom eksosbestanddelens tetthet og lufttettheten, som angitt i tabell 7.2 eller beregnet ved hjelp 

av ligning (7-34) [-], 

cgas = gjennomsnittlig bakgrunnskorrigert konsentrasjon av bestanddelen under våte forhold [ppm] eller 

[volumprosent], 

kh = NOx-korreksjonsfaktor [-], skal bare brukes ved beregning av NOX-utslipp, 

k = 1 for cgasr,w,i i [ppm], k = 10 000 for cgasr,w,i i [volumprosent], 

med = samlet fortynnet masse av eksos gjennom hele syklusen [kg/prøving].  
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For systemer med strømningskompensasjon (uten varmeveksler) skal massen av forurensende stoffer mgas [g/prøving] 

bestemmes ved beregning av det momentane masseutslippet, ved integrasjon og ved bakgrunnkorreksjon ved hjelp av 

ligning (7-24): 

𝑚gas = 𝑘h ∙ 𝑘 ∙ (∑[(𝑚ed,i ∙ 𝑐e ∙ 𝑢gas)]

N

𝑖=1

− [(𝑚ed ∙ 𝑐d ∙ (1 −
1

𝐷
) ∙ 𝑢gas)])  (7-24) 

der 

ce = utslippskonsentrasjon i den fortynnede eksosen under våte forhold [ppm] eller [volumprosent], 

cd = utslippskonsentrasjon i fortynningsluften under våte forhold [ppm] eller [volumprosent], 

med,i = masse av fortynnet eksos i løpet av tidsintervallet i [kg], 

med = samlet masse av fortynnet eksos gjennom hele syklusen [kg], 

ugas = verdi fra tabell 7.2 [-], 

D = fortynningsfaktor [se ligning (7-28) i nr. 2.2.2.2] [-], 

kh = NOx-korreksjonsfaktor [-], skal bare brukes ved beregning av NOX-utslipp, 

k = 1 for c i [ppm], k = 10 000 for c i [volumprosent]. 

Konsentrasjonene cgas, ce og cd kan være verdier som måles i en partiprøvetaking (dvs. i en sekk, men denne 

metoden er ikke tillatt for NOx og HC), eller beregnes som et gjennomsnitt ved integrasjon av kontinuerlige 

målinger. Også med,i skal beregnes som gjennomsnitt ved integrasjon gjennom prøvingssyklusen. 

Følgende ligninger viser hvordan de nødvendige mengdene (ce, ugas og med) skal beregnes. 

2.2.2. Omregning av konsentrasjonen fra tørr til våt 

Alle konsentrasjonene nevnt i nr. 2.2.1 som måles under tørre forhold, skal omregnes til våte forhold ved hjelp av 

ligning (7-3). 

2.2.2.1. Fortynnet eksos 

Konsentrasjonene som måles under tørre forhold, skal omregnes til konsentrasjoner under våte forhold ved hjelp av 

én av følgende to ligninger [(7-25) eller (7-26)]: 

𝑘w,e = [(1 −
α ∙ 𝑐CO2w

200
) − 𝑘w2] ∙ 1,008 

(7-25) 

eller 

𝑘w,e = (
(1 − 𝑘w2)

1 +
α ∙ 𝑐CO2d

200

) ∙ 1,008 
(7-26) 

der 

α = molforholdet mellom hydrogen og karbon i drivstoffet [-], 

cCO2w = CO2-konsentrasjon i den fortynnede eksosen under våte forhold [volumprosent], 

cCO2d = CO2-konsentrasjon i den fortynnede eksosen under tørre forhold [volumprosent]. 
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Korreksjonsfaktoren for tørr til våt kw2 tar hensyn til vanninnholdet i både innsugingsluften og fortynningsluften og 

skal beregnes ved hjelp av ligning (7-27): 

𝑘w2 =
1,608 ∙ [𝐻d ∙ (1 −

1
𝐷

) + 𝐻a ∙ (
1
𝐷

)]

1 000 + {1,608 ∙ [𝐻d (1 −
1
𝐷

) + 𝐻a ∙ (
1
𝐷

)]}
 

(7-27) 

der 

Ha = fuktighet i innsugingsluften [g H2O / kg tørr luft], 

Hd = fuktighet i fortynningsluften [g H2O / kg tørr luft], 

D = fortynningsfaktor [se ligning (7-28) i nr. 2.2.2.2] [-]. 

2.2.2.2. Fortynningsfaktor 

Fortynningsfaktoren D [-] (som er nødvendig for bakgrunnskorreksjon og beregning av kw2) skal beregnes ved hjelp 

av ligning (7-28): 

𝐷 =
𝐹s

𝑐CO2,e + (𝑐HC,e + 𝑐CO,e) ∙ 10−4
 

(7-28) 

der 

FS = støkiometrisk faktor [-], 

cCO2,e = CO2-konsentrasjon i den fortynnede eksosen under våte forhold [volumprosent], 

cHC,e = HC-konsentrasjon i den fortynnede eksosen under våte forhold [ppm C1], 

cCO,e = CO-konsentrasjon i den fortynnede eksosen under våte forhold [ppm]. 

Den støkiometriske faktoren skal beregnes ved hjelp av ligning (7-29): 

𝐹s = 100 ∙
1

1 +
𝛼
2

+ 3,76 ∙ (1 +
𝛼
4
)

 
(7-29) 

der 

α = molforholdet mellom hydrogen og karbon i drivstoffet [-]. 

Alternativt kan følgende støkiometriske faktorer brukes dersom drivstoffsammensetningen ikke er kjent: 

FS (diesel) = 13,4 

FS (LPG) = 11,6 

FS (NG) = 9,5 

FS (E10) = 13,3 

FS (E85) = 11,5 

Dersom det foretas direkte måling av eksosstrømmen, kan fortynningsfaktoren D [-] beregnes ved hjelp av ligning 

(7-30): 

𝐷 =
𝑞𝑉𝐶𝑉𝑆

𝑞𝑉𝑒𝑤
 

(7-30) 
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der 

qVCVS = den fortynnede eksosens volumetriske utstrømningsmengde [m3/s], 

qVew = råeksosens volumetriske utstrømningsmengde [m3/s]. 

2.2.2.3. Fortynningsluft 

kw,d = (1 – kw3) · 1,008 (7-31) 

der 

𝑘𝑤3 =
1,608 ∙ 𝐻d

1 000 + 1,608 ∙ 𝐻d
 

(7-32) 

der 

Hd = fuktighet i fortynningsluften [g H2O / kg tørr luft]. 

2.2.2.4. Bestemmelse av bakgrunnskorrigert konsentrasjon 

Nettokonsentrasjonen av de forurensende stoffene framkommer ved at den gjennomsnittlige bakgrunns-

konsentrasjonen av forurensende gasser i fortynningsluften trekkes fra de målte konsentrasjonene. Gjennomsnitts-

verdiene for bakgrunnskonsentrasjonene kan bestemmes ved prøvesekkmetoden eller ved kontinuerlig måling med 

integrasjon. Ligning (7-33) skal brukes: 

𝑐gas = 𝑐gas,e − 𝑐d ∙ (1 −
1

𝐷
)  (7-33) 

der 

cgas = nettokonsentrasjon av forurensende gass [ppm] eller [volumprosent], 

cgas,e = utslippskonsentrasjon i den fortynnede eksosen under våte forhold [ppm] eller [volumprosent], 

cd = utslippskonsentrasjon i fortynningsluften under våte forhold [ppm] eller [volumprosent], 

D = fortynningsfaktor [se ligning (7-28) i nr. 2.2.2.2] [-]. 

2.2.3. Bestanddelspesifikk faktor u 

Den bestanddelspesifikke faktoren u for fortynnet eksos kan enten beregnes ved hjelp av ligning (7-34) eller hentes 

fra tabell 7.2. I tabell 7.2 forutsettes det at den fortynnede eksosens tetthet er lik lufttettheten.  

𝑢 =
𝑀gas

𝑀d,w ∙ 1 000
=

𝑀gas

[𝑀da,w ∙ (1 −
1
𝐷

) + 𝑀r,w ∙ (
1
𝐷

)] ∙ 1 000
 

(7-34) 

der 

Mgas = gassbestanddelens molmasse [g/mol], 

Md,w = den fortynnede eksosens molmasse [g/mol], 

Mda,w = fortynningsluftens molmasse [g/mol], 

Mr,w = råeksosens molmasse [g/mol], 

D = fortynningsfaktor [se ligning (7-28) i nr. 2.2.2.2] [-]. 
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Tabell 7.2 

Den fortynnede råeksosens u-verdier (for utslippskonsentrasjoner uttrykt i ppm) og bestanddelenes tetthet 

Drivstoff ρe 

  Gass    

NOx CO HC CO2 O2 CH4 

  ρgas [kg/m3]    

2,053 1,250 (1) 1,9636 1,4277 0,716 

  ugas(2)    

Diesel (gassolje for ikke-

veigående mobile maskiner) 

1,2943 0,001586 0,000966 0,000482 0,001517 0,001103 0,000553 

Etanol for dedikerte motorer 

med kompresjonstenning 

(ED95) 

1,2768 0,001609 0,000980 0,000780 0,001539 0,001119 0,000561 

Naturgass/biometan(3) 1,2661 0,001621 0,000987 0,000528(4) 0,001551 0,001128 0,000565 

Propan 1,2805 0,001603 0,000976 0,000512 0,001533 0,001115 0,000559 

Butan 1,2832 0,001600 0,000974 0,000505 0,001530 0,001113 0,000558 

LPG(5) 1,2811 0,001602 0,000976 0,000510 0,001533 0,001115 0,000559 

Bensin (E10) 1,2931 0,001587 0,000966 0,000499 0,001518 0,001104 0,000553 

Etanol (E85) 1,2797 0,001604 0,000977 0,000730 0,001534 0,001116 0,000559 

(1) Avhengig av drivstoff. 

(2) Ved λ = 2, tørr luft, 273 K, 101,3 kPa. 

(3) u med en nøyaktighet på 0,2 % for massesammensetningen: C = 66 – 76 %; H = 22 – 25 %; N = 0 – 12 %. 

(4) NMHC på grunnlag av CH2,93 (for samlet HC skal ugas-koeffisienten for CH4 brukes). 

(5) u med en nøyaktighet på 0,2 % for massesammensetningen: C3 = 70 – 90 %; C4 = 10 – 30 %. 

2.2.4. Beregning av massestrøm av eksos 

2.2.4.1. PDP-CVS-system 

Massen av fortynnet eksos [kg/prøving] gjennom hele syklusen skal beregnes ved hjelp av ligning (7-35) dersom 

temperaturen i den fortynnede eksosen med holdes innenfor ± 6 K gjennom hele syklusen ved hjelp av en 

varmeveksler: 

𝑚ed = 1,293 ∙ 𝑉0 ∙ 𝑛P ∙
𝑃p

101,325
∙
273,15

𝑇
 (7-35) 

der 

V0 = gassvolum pumpet per omdreining under prøvingsforholdene [m3/omdr.], 

nP = samlet antall pumpeomdreininger per prøving [omdr./prøving], 

pp = absolutt trykk ved pumpeinnløpet [kPa], 

�̅� = gjennomsnittstemperatur i den fortynnede eksosen ved pumpeinnløpet [K], 

1,293 kg/m3 = lufttetthet ved 273,15 K og 101,325 kPa. 
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Dersom det benyttes et system med strømningskompensasjon (dvs. uten varmeveksler), skal massen av fortynnet 

eksos med,i [kg] i løpet av tidsintervallet beregnes ved hjelp av ligning (7-36): 

𝑚ed,𝑖 = 1,293 ∙ 𝑉0 ∙ 𝑛P,𝑖 ∙
𝑝𝑝

101,325
∙
273,15

𝑇
 

(7-36) 

der 

V0 = gassvolum pumpet per omdreining under prøvingsforholdene [m3/omdr.], 

pp = absolutt trykk ved pumpeinnløpet [kPa], 

nP,i = samlet antall pumpeomdreininger per tidsintervall i [omdr./Δt], 

�̅� = gjennomsnittstemperatur i den fortynnede eksosen ved pumpeinnløpet [K], 

1,293 kg/m3 = lufttetthet ved 273,15 K og 101,325 kPa. 

2.2.4.2. CFV-CVS-system 

Massestrømmen gjennom hele syklusen med [g/prøving] skal beregnes ved hjelp av ligning (7-37) dersom 

temperaturen i den fortynnede eksosen holdes innenfor ± 11 K gjennom hele syklusen ved hjelp av en varmeveksler: 

𝑚ed =
1,293 ∙ 𝑡 ∙ 𝐾V ∙ 𝑝p

𝑇0,5  (7-37) 

der 

t = syklustid [s], 

KV = kalibreringskoeffisient for kritisk strømningsventuri ved standardforhold, [( √K ∙ m4 ∙ s)/kg] 

pp = absolutt trykk ved venturiinnløpet [kPa], 

T = absolutt temperatur ved venturiinnløpet [K], 

1,293 kg/m3 = lufttetthet ved 273,15 K og 101,325 kPa. 

Dersom det benyttes et system med strømningskompensasjon (dvs. uten varmeveksler), skal massen av fortynnet 

eksos med,i [kg] i løpet av tidsintervallet beregnes ved hjelp av ligning (7-38): 

𝑚ed,𝑖 =
1,293 ∙ 𝛥𝑡𝑖 ∙ 𝐾V ∙ 𝑝p

𝑇0,5  (7-38) 

der 

Δti = tidsintervall for prøvingen [s], 

KV = kalibreringskoeffisient for kritisk strømningsventuri ved standardforhold, [( √K ∙ m4 ∙ s)/kg] 

pp = absolutt trykk ved venturiinnløpet [kPa], 

T = absolutt temperatur ved venturiinnløpet [K], 

1,293 kg/m3 = lufttetthet ved 273,15 K og 101,325 kPa. 
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2.2.4.3. SSV-CVS-system 

Massen av fortynnet eksos gjennom hele syklusen med [kg/prøving] skal beregnes ved hjelp av ligning (7-39) 

dersom temperaturen i den fortynnede eksosen holdes innenfor ± 11 K gjennom hele syklusen ved hjelp av en 

varmeveksler: 

med = 1,293 · qVSSV · Δt (7-39) 

der 

1,293 kg/m3 = lufttetthet ved 273,15 K og 101,325 kPa. 

Δt = syklustid [s], 

qVSSV = luftstrømningshastighet ved standardforhold (101,325 kPa, 273,15 K) [m3/s], 

der 

𝑞VSSV =
A0

60
𝑑v

2𝐶d𝑃p √[
1

𝑇
(𝑟p

1,4286 − 𝑟p
1,7143) ∙ (

1

1 − 𝑟D
4𝑟p

1,4286)]  (7-40) 

der 

A0 = samling av konstanter og enhetsomregninger = 0,0056940, [
m3

min
∙

K 
1
2

kPa
∙

1

mm2]  

dV = SSV-innsnevringens diameter [mm], 

Cd = utslippskoeffisient for SSV [-], 

pp = absolutt trykk ved venturiinnløpet [kPa], 

Tin = temperatur ved venturiinnløpet [K], 

rp = forholdet mellom absolutt statisk trykk ved innsnevring og innløp for SSV (1 −
𝛥𝑃

𝑃𝑎
)  [-], 

rD = forholdet mellom SSV-innsnevringens diameter og innsugingsrørets innvendige diameter 
𝑑

𝐷
 [-]. 

Dersom det benyttes et system med strømningskompensasjon (dvs. uten varmeveksler), skal massen av fortynnet 

eksos med,i [kg] i løpet av tidsintervallet beregnes ved hjelp av ligning (7-41): 

med,i = 1,293 · qVSSV · Δti (7-41) 

der 

1,293 kg/m3 = lufttetthet ved 273,15 K og 101,325 kPa, 

Δti = tidsintervall [s], 

qVSSV = volumetrisk utstrømningsmengde for SSV [m3/s]. 

2.3. Beregning av partikkelutslipp 

2.3.1. Variable prøvingssykluser (NRTC og LSI-NRTC) og RMC-sykluser 

Partikkelmassen skal beregnes etter oppdriftskorreksjon av partikkelprøvemassen i samsvar med nr. 8.1.12.2.5.  
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2.3.1.1. System med delstrømsfortynning 

2.3.1.1.1. Beregning på grunnlag av prøvetakingsforholdet 

Partikkelutslippet gjennom hele syklusen mPM [g] skal beregnes ved hjelp av ligning (7-42): 

𝑚PM =
𝑚f

𝑟s ∙ 1 000
 

(7-42) 

der 

mf = partikkelmasse oppsamlet gjennom hele syklusen [mg], 

rs = gjennomsnittlig prøvetakingsforhold gjennom hele prøvingssyklusen [-], 

der 

𝑟s =
𝑚se

𝑚ew
∙
𝑚sep

𝑚sed
 

(7-43) 

der 

mse = prøvemasse av råeksos gjennom hele syklusen [kg], 

mew = samlet masse av råeksos gjennom hele syklusen [kg], 

msep = masse av fortynnet eksos som passerer gjennom partikkelprøvetakingsfiltrene [kg], 

msed = masse av fortynnet eksos som passerer gjennom fortynningstunnelen [kg]. 

For et system med totalprøvetaking er msep og msed identiske. 

2.3.1.1.2. Beregning på grunnlag av fortynningsforholdet 

Partikkelutslippet gjennom hele syklusen mPM [g] skal beregnes ved hjelp av ligning (7-44): 

𝑚PM =
𝑚f

𝑚sep
∙

𝑚edf

1 000
 

(7-44) 

der 

mf = partikkelmasse oppsamlet gjennom hele syklusen [mg], 

msep = masse av fortynnet eksos som passerer gjennom partikkelprøvetakingsfiltrene [kg], 

medf = masse av ekvivalent fortynnet eksos gjennom hele syklusen [kg]. 

Samlet masse av ekvivalent fortynnet eksos gjennom hele syklusen medf [kg] skal bestemmes ved hjelp av ligning 

(7-45): 

𝑚edf =
1

𝑓
∙ ∑𝑞𝑚𝑒𝑑𝑓,𝑖

𝑁

𝑖=1

 
(7-45) 

der 

𝑞𝑚edf,𝑖 = 𝑞𝑚𝑒𝑤,𝑖 − 𝑞𝑚dw,𝑖 (7-46) 

𝑟d,𝑖 =
𝑞𝑚𝑑𝑒𝑤,𝑖

𝑞𝑚dew,𝑖 − 𝑞𝑚dw,𝑖
 (7-47) 
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der 

qmedf,i = momentan ekvivalent massestrøm av fortynnet eksos [kg/s], 

qmew,i = momentan massestrøm av eksos under våte forhold [kg/s], 

rd,i = momentant fortynningsforhold [-], 

qmdew,i = momentan fortynnet massestrøm av eksos under våte forhold [kg/s], 

qmdw,i = momentan massestrøm av fortynningsluft [kg/s], 

ƒ = dataprøvetakingsfrekvens [Hz], 

N = antall målinger [-]. 

2.3.1.2. System med fullstrømsfortynning 

Utslippsmassen skal beregnes ved hjelp av ligning (7-48): 

𝑚PM =
𝑚f

𝑚sep
∙

𝑚ed

1 000
 

(7-48) 

der 

mf = partikkelmasse oppsamlet gjennom hele syklusen [mg], 

msep = masse av fortynnet eksos som passerer gjennom partikkelprøvetakingsfiltrene [kg], 

med = masse av fortynnet eksos gjennom hele syklusen [kg], 

der 

msep = mset – mssd (7-49) 

der 

mset = masse av totrinnsfortynnet eksos gjennom partikkelfiltrene [kg], 

mssd = masse av sekundær fortynningsluft [kg]. 

2.3.1.2.1. Bakgrunnskorreksjon 

Partikkelmassen mPM,c [g] kan bakgrunnskorrigeres ved hjelp av ligning (7-50): 

𝑚PM,c = {
𝑚f

𝑚sep
− [

𝑚b

𝑚sd
∙ (1 −

1

D
)]} ∙

𝑚ed

1 000
 

(7-50) 

der 

mf = partikkelmasse oppsamlet gjennom hele syklusen [mg], 

msep = masse av fortynnet eksos som passerer gjennom partikkelprøvetakingsfiltrene [kg], 

msd = masse av fortynningsluft oppsamlet ved hjelp av prøvetakingssystemet for bakgrunnspartikler [kg], 

mb = masse av oppsamlede bakgrunnspartikler i fortynningsluft [mg], 

med = masse av fortynnet eksos gjennom hele syklusen [kg], 

D = fortynningsfaktor [se ligning (7-28) i nr. 2.2.2.2] [-]. 
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2.3.2. Beregning for NRSC-sykluser med enkeltfaser 

2.3.2.1. Fortynningssystem 

Alle beregninger skal være basert på gjennomsnittsverdier for de enkelte fasene i i prøvetakingsperioden. 

a) For delstrømsfortynning skal den ekvivalente massestrømmen av fortynnet eksos bestemmes ved hjelp av 

ligning (7-51) og systemet med strømningsmåling som er vist i figur 9.2: 

𝑞𝑚edf = 𝑞𝑚ew ∙ 𝑟d (7-51) 

𝑟d =
𝑞𝑚dew

𝑞𝑚dew − 𝑞𝑚dw
 

(7-52) 

der 

qmedf = ekvivalent massestrøm av fortynnet eksos [kg/s], 

qmew = massestrøm av eksos under våte forhold [kg/s], 

rd = fortynningsforhold [-], 

qmdew = massestrøm av fortynnet eksos under våte forhold [kg/s], 

qmdw = massestrøm av fortynningsluft [kg/s]. 

b) For systemer med fullstrømsfortynning brukes qmdew som qmedf. 

2.3.2.2. Beregning av partikkelmassestrømmen 

Massestrømmen av partikkelutslippet gjennom hele syklusen qmPM [g/h] skal beregnes ved hjelp av ligning (7-53), 

(7-56), (7-57) eller (7-58): 

a) For metoden med enkeltfilter 

𝑞𝑚PM =
𝑚f

𝑚sep
∙ 𝑞𝑚edf̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ ∙

3 600

1 000
 

(7-53) 

qmedf̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ = ∑qmedf𝑖

N

i=1

∙ WFi (7-54) 

𝑚sep = ∑𝑚sep𝑖

N

𝑖=1

 (7-55) 

der 

qmPM = partikkelmassestrøm [g/h], 

mf = partikkelmasse oppsamlet gjennom hele syklusen [mg], 

𝑞𝑚edf̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ = gjennomsnittlig ekvivalent massestrøm av fortynnet eksos under våte forhold [kg/s], 

qmedfi = ekvivalent massestrøm av fortynnet eksos under våte forhold i fase i [kg/s], 

WFi = vektingsfaktor for fase i [-], 

msep = masse av fortynnet eksos som passerer gjennom partikkelprøvetakingsfiltrene [kg], 

msepi = masse av den fortynnede eksosprøven som passerer gjennom partikkelprøvetakingsfiltrene i fase i 

[kg], 

N = antall målinger [-]. 
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b) For metoden med flere filtre 

𝑞𝑚PM𝑖 =
𝑚f𝑖

𝑚sep𝑖
∙ 𝑞𝑚edf𝑖 ∙

3 600

1 000
 

(7-56) 

der 

qmPMi = partikkelmassestrøm for fase i [g/h], 

mfi = partikkelmasse oppsamlet i fase i [mg], 

qmedfi = ekvivalent massestrøm av fortynnet eksos under våte forhold i fase i [kg/s], 

msepi = masse av den fortynnede eksosprøven som passerer gjennom partikkelprøvetakingsfiltrene i fase i 

[kg], 

PM-massen bestemmes for hele prøvingssyklusen ved å legge sammen gjennomsnittsverdiene for de enkelte 

fasene i i prøvetakingsperioden. 

Partikkelmassestrømmen qmPM [g/h] eller qmPMi [g/h] kan bakgrunnskorrigeres på følgende måte: 

c) For metoden med enkeltfilter 

𝑞𝑚PM = {
𝑚f

𝑚sep
− [

𝑚f,d

𝑚d
∙ ∑(1 −

1

𝐷𝑖
)

N

𝑖=1

∙ WF𝑖]} ∙ 𝑞𝑚edf̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ ∙
3 600

1 000
 (7-57) 

der 

qmPM = partikkelmassestrøm [g/h], 

mf = oppsamlet partikkelmasse [mg], 

msep = masse av den fortynnede eksosprøven som passerer gjennom partikkelprøvetakingsfiltrene [kg], 

mf,d = partikkelmasse oppsamlet fra fortynningsluft [mg], 

md = masse av fortynningsluftprøve som passerer gjennom partikkelprøvetakingsfiltrene [kg], 

Di = fortynningsfaktor i fase i [se ligning (7-28) i nr. 2.2.2.2] [-], 

WFi = vektingsfaktor for fase i [-], 

𝑞𝑚edf̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ = gjennomsnittlig ekvivalent massestrøm av fortynnet eksos under våte forhold [kg/s]. 

d) For metoden med flere filtre 

𝑞𝑚PM𝑖 = {
𝑚f𝑖

𝑚sep𝑖
− [

𝑚f,d

𝑚d
∙ (1 −

1

𝐷
)]} ∙ 𝑞𝑚edf𝑖̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ∙

3 600

1 000
 

(7-58) 

der 

qmPMi = partikkelmassestrøm for fase i [g/h], 

mfi = partikkelmasse oppsamlet i fase i [mg], 

msepi = masse av den fortynnede eksosprøven som passerer gjennom partikkelprøvetakingsfiltrene i fase i 

[kg], 

mf,d = partikkelmasse oppsamlet fra fortynningsluft [mg], 

md = masse av fortynningsluftprøve som passerer gjennom partikkelprøvetakingsfiltrene [kg], 
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D = fortynningsfaktor [se ligning (7-28) i nr. 2.2.2.2] [-], 

qmedfi = ekvivalent massestrøm av fortynnet eksos under våte forhold i fase i [kg/s]. 

Dersom det foretas mer enn én måling, skal mf,d/md erstattes med: 𝑚f,d/𝑚d
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅. 

2.4. Arbeid utført i syklusen og spesifikke utslipp 

2.4.1. Gassutslipp 

2.4.1.1. Variable prøvingssykluser (NRTC og LSI-NRTC) og RMC-sykluser 

Se nr. 2.1 og 2.2 for henholdsvis råeksos og fortynnet eksos. Resultatverdiene for effekt P [kW] skal integreres 

gjennom et prøvingsintervall. Det samlede arbeidet Wact [kWh] beregnes ved hjelp av ligning (7-59): 

𝑊act = ∑𝑃𝑖

N

𝑖=1

∙ Δ𝑡𝑖 =
1

𝑓
∙

1

3 600
∙

1

103

2 ∙ π

60
∑(𝑛𝑖 ∙ 𝑇𝑖)

N

𝑖=1

 (7-59) 

der 

Pi = momentan motoreffekt [kW], 

ni = momentant motorturtall [o/min], 

Ti = momentant motordreiemoment [Nm], 

Wact = faktisk arbeid utført i syklusen [kWh], 

ƒ = dataprøvetakingsfrekvens [Hz], 

N = antall målinger [-]. 

Dersom hjelpeutstyr er montert i samsvar med tillegg 2 til vedlegg VI, skal motorens momentane dreiemoment i 

ligning (7-59) ikke justeres. Dersom det nødvendige hjelpeutstyret som skulle ha vært montert før prøvingen i 

samsvar med nr. 6.3.2 eller 6.3.3 i vedlegg VI til denne forordning, ikke er montert, eller dersom hjelpeutstyret som 

skulle ha vært demontert før prøvingen, er montert, skal verdien av Ti i ligning (7-59) justeres ved hjelp av ligning 

(7-60): 

Ti = Ti,meas + Ti,AUX (7-60) 

der 

Ti,meas = målt verdi for momentant motordreiemoment, 

Ti,AUX = tilsvarende dreiemomentverdi som kreves for å drive hjelpeutstyr, bestemt i samsvar med nr. 7.7.2.3.2 i 

vedlegg VI til denne forordning. 

De spesifikke utslippene egas [g/kWh] skal beregnes på følgende måter, avhengig av typen prøvingssyklus. 

𝑒gas =
𝑚gas

𝑊act
 

(7-61) 

der 

mgas = samlet utslippsmasse [g/prøving], 

Wact = arbeid utført i syklusen [kWh]. 
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Når det gjelder NRTC-syklusen, skal det endelige prøvingsresultatet egas [g/kWh] for utslipp av andre gasser enn 

CO2 være et veid gjennomsnitt av kaldstartprøving og varmstartprøving som beregnes ved hjelp av ligning  

(7-62): 

𝑒gas =
(0,1 ∙ 𝑚cold) + (0,9 ∙ 𝑚hot)

(0,1 ∙ 𝑊act,cold) + (0,9 ∙ 𝑊act, hot)
 

(7-62) 

der 

mcold er gassmasseutslippene i NRTC-syklusen med kaldstart [g], 

Wact, cold er det faktiske arbeidet utført i NRTC-syklusen med kaldstart [kWh], 

mhot er gassmasseutslippene i NRTC-syklusen med varmstart [g], 

Wact, hot er det faktiske arbeidet utført i NRTC-syklusen med varmstart [kWh]. 

Når det gjelder NRTC-syklusen, skal det endelige prøvingsresultatet eCO2 [g/kWh] for CO2 beregnes på grunnlag av 

NRTC-syklusen med varmstart ved hjelp av ligning (7-63): 

𝑒CO2,hot =
𝑚CO2,hot

𝑊act,hot
 

(7-63) 

der 

mCO2, hot er CO2-masseutslippene i NRTC-syklusen med varmstart [g], 

Wact, hot er det faktiske arbeidet utført i NRTC-syklusen med varmstart [kWh]. 

2.4.1.2. NRSC-syklus med enkeltfaser 

De spesifikke utslippene egas [g/kWh] skal beregnes ved hjelp av ligning (7-64): 

𝑒gas =
∑ (𝑞𝑚gas𝑖 ∙ 𝑊𝐹𝑖)

Nmode
𝑖=1

∑ (𝑃𝑖 ∙ 𝑊𝐹𝑖)
Nmode

𝑖=1

 
(7-64) 

der 

qmgas,i = gjennomsnittlig utslippsmassestrøm for fase i [g/h], 

Pi = motoreffekt for fase i [kW] med Pi = Pmaxi + Pauxi (se nr. 6.3 og 7.7.1.3 i vedlegg VI), 

WFi = vektingsfaktor for fase i [-]. 

2.4.2. Partikkelutslipp 

2.4.2.1. Variable prøvingssykluser (NRTC og LSI-NRTC) og RMC-sykluser 

De spesifikke partikkelutslippene skal beregnes ved hjelp av ligning (7-61) der egas [g/kWh] og mgas [g/prøving] 

erstattes med henholdsvis ePM [g/kWh] og mPM [g/prøving]: 

𝑒PM =
𝑚PM

𝑊act
 

(7-65) 
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der 

mPM = samlet masse av partikkelutslipp, beregnet i samsvar med nr. 2.3.1.1 eller 2.3.1.2 [g/prøving], 

Wact = arbeid utført i syklusen [kWh]. 

Utslippene for den variable sammensatte syklusen (dvs. NRTC med kaldstart og NRTC med varmstart) skal 

beregnes som angitt i nr. 2.4.1.1. 

2.4.2.2. NRSC-syklus med enkeltfaser 

De spesifikke partikkelutslippene ePM [g/kWh] skal beregnes ved hjelp av ligning (7-66) eller (7-67): 

a) For metoden med enkeltfilter 

𝑒PM =
𝑞𝑚PM

∑ (𝑃𝑖 ∙ 𝑊𝐹𝑖)
N
𝑖=1

 
(7-66) 

der 

Pi = motoreffekt for fase i [kW] med Pi = Pmaxi + Pauxi (se nr. 6.3 og 7.7.1.3 i vedlegg VI), 

WFi = vektingsfaktor for fase i [-], 

qmPM = partikkelmassestrøm [g/h]. 

b) For metoden med flere filtre 

𝑒PM =
∑ (𝑞𝑚PM𝑖 ∙ 𝑊𝐹𝑖)

N
𝑖=1

∑ (𝑃𝑖 ∙ 𝑊𝐹𝑖)
N
𝑖=1

 
(7-67) 

der 

Pi = motoreffekt for fase i [kW] med Pi = Pmaxi + Pauxi (se nr. 6.3 og 7.7.1.3 i vedlegg VI), 

WFi = vektingsfaktor for fase i [-], 

qmPMi = partikkelmassestrøm for fase i [g/h]. 

For metoden med enkeltfilter skal den effektive vektingsfaktoren, WFei, for hver fase beregnes ved hjelp av ligning 

(7-68): 

𝑊𝐹e𝑖 =
𝑚sep𝑖 ∙ 𝑞𝑚edf̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅

𝑚sep ∙ 𝑞𝑚edf𝑖̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅
 

(7-68) 

der 

msepi = masse av den fortynnede eksosprøven som passerer gjennom partikkelprøvetakingsfiltrene i fase i [kg], 

𝑞𝑚edf̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ = gjennomsnittlig ekvivalent massestrøm av fortynnet eksos [kg/s], 

qmedfi = ekvivalent massestrøm av fortynnet eksos i fase i [kg/s], 

msep = masse av den fortynnede eksosprøven som passerer gjennom partikkelprøvetakingsfiltrene [kg]. 
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Verdien av de effektive vektingsfaktorene skal være innenfor ± 0,005 (absolutt verdi) av vektingsfaktorene oppført i 

tillegg 1 til vedlegg XVII. 

2.4.3. Justering for utslippskontrollsystemer med uregelmessig (periodisk) regenerering 

Når det gjelder motorer som ikke inngår i kategori RLL, og som er utstyrt med systemer for etterbehandling av eksos 

med uregelmessig (periodisk) regenerering (se nr. 6.6.2 i vedlegg VI), skal de spesifikke utslippene av forurensende 

gasser og partikler beregnet i samsvar med nr. 2.4.1 og 2.4.2 korrigeres med den gjeldende multiplikative juste-

ringsfaktoren eller den gjeldende additive justeringsfaktoren. Dersom uregelmessig regenerering ikke fant sted under 

prøvingen, skal oppjusteringsfaktoren brukes (kru,m eller kru,a). Dersom uregelmessig regenerering fant sted under 

prøvingen, skal nedjusteringsfaktoren brukes (krd,m eller krd,a). Når det gjelder NRSC-syklusen med enkeltfaser der 

justeringsfaktorene er bestemt for hver fase, skal de brukes for hver fase ved beregningen av det veide utslippsresultatet. 

2.4.4. Justering for forringelsesfaktor 

De spesifikke utslippene av forurensende gasser og partikler beregnet i samsvar med nr. 2.4.1 og 2.4.2, der det er 

relevant, medregnet justeringsfaktoren for uregelmessig regenerering i samsvar med nr. 2.4.3, skal også justeres med 

den gjeldende multiplikative eller additive forringelsesfaktoren som er fastsatt i samsvar med kravene i vedlegg III. 

2.5. Kalibrering av fortynnet eksosstrøm (CVS) og tilhørende beregninger 

CVS-systemet skal kalibreres ved bruk av en nøyaktig strømningsmåler og en strømningsreguleringsventil. Strømmen 

gjennom systemet skal måles ved forskjellige innstillinger av strømningsreguleringsventilen, og systemets kontroll-

parametrer skal måles og relateres til strømmen. 

Det kan brukes forskjellige typer strømningsmålere, f.eks. kalibrerte venturirør, kalibrerte laminærstrømningsmålere 

eller kalibrerte turbinmålere. 

2.5.1. Fortrengningspumpe (PDP) 

Alle parametrene knyttet til pumpen, skal måles samtidig med parametrene knyttet til en kalibreringsventuri som er 

seriekoplet med pumpen. Den beregnede strømningsmengden (oppgitt i m3/s ved pumpeinnløpet, ved absolutt trykk og 

temperatur) skal avsettes mot en korrelasjonsfunksjon som er gitt ved en bestemt kombinasjon av pumpeparametrer. 

Den lineære ligningen som uttrykker sammenhengen mellom pumpestrømmen og korrelasjonsfunksjonen, skal 

bestemmes. Dersom CVS-systemet har flere driftshastigheter, skal det foretas en kalibrering for hver hastighet. 

Temperaturen skal holdes konstant under kalibreringen. 

Utettheter i alle forbindelser og kanaler mellom kalibreringsventurien og CVS-pumpen skal holdes under 0,3 % av 

laveste strømningspunkt (høyeste begrensning og laveste hastighet for PDP). 

Luftens strømningshastighet (qVCVS) ved hver innstilling av strømningsreguleringsventilen (minst 6 innstillinger) 

skal beregnes i m3/s (standardvilkår) av strømningsmålerdataene etter metoden fastsatt av produsenten. Luftens 

strømningshastighet skal deretter omregnes til strømningshastighet gjennom pumpen (V0) uttrykt i m3/omdr. ved 

absolutt temperatur og trykk ved hjelp av ligning (7-69): 

V0 =
𝑞VCVS

𝑛
∙

𝑇

273,15
∙
101,325

𝑝p
 

(7-69) 

der 

qVCVS = luftstrømningshastighet ved standardforhold (101,325 kPa, 273,15 K) [m3/s], 

T = temperatur ved pumpeinnløpet [K], 
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pp = absolutt trykk ved pumpeinnløpet [kPa], 

n = pumpehastighet [omdr./s]. 

For å ta hensyn til vekselvirkningen mellom trykkvariasjoner ved pumpen og pumpens virkningsgrad, skal 

korrelasjonsfunksjonen (X0) [s/omdr.] mellom pumpehastigheten, trykkforskjellen mellom pumpeinnløpet og 

pumpeutløpet og det absolutte trykket ved pumpeutløpet beregnes ved hjelp av ligning (7-70): 

𝑋0 =
1

𝑛
∙ √

∆𝑃P

𝑃P
 (7-70) 

der 

Δpp = trykkforskjell mellom pumpeinnløp og pumpeutløp [kPa], 

pp = absolutt utløpstrykk ved pumpens utløp [kPa], 

n = pumpehastighet [omdr./s]. 

Kalibreringsligningen framkommer ved en lineær minste kvadraters tilnærming ved hjelp av ligning (7-71): 

V0 = D0 –m · X0 (7-71) 

der D0 [m3/omdr.] og m [m3/s] er henholdsvis skjæringspunkt og helling, som beskriver regresjonslinjen. 

For et CVS-system som har flere driftshastigheter, skal kalibreringskurvene for pumpens forskjellige strømnings-

hastighetsområder være omtrent parallelle, og skjæringspunktverdiene (D0) skal øke når pumpens strømnings-

hastighetsområde avtar. 

Verdiene som framkommer av ligningen, skal ligge innenfor ± 0,5 % av den målte verdien av V0. Verdiene for m vil 

variere fra pumpe til pumpe. Tilførte partikler vil med tiden redusere pumpens virkningsgrad slik at verdiene for m 

avtar. Derfor skal pumpen kalibreres når den settes i drift, etter større vedlikehold og dersom verifiseringen av det 

samlede systemet tyder på at virkningsgraden har endret seg. 

2.5.2. Kritisk strømningsventuri (CFV) 

Kalibreringen av CFV er basert på strømningsligningen for en kritisk venturi. Gasstrømmen er en funksjon av 

venturiens innløpstrykk og -temperatur. 

For å bestemme området med kritisk strømning skal KV avsettes som en funksjon av venturiens innløpstrykk. For 

kritisk (blokkert) strømning vil KV ha en relativt konstant verdi. Når trykket avtar (undertrykket øker), opphører 

blokkeringen av venturien og KV avtar, noe som betyr at CFV-enheten er i drift utenfor det tillatte driftsområdet. 

Luftens strømningshastighet (qVCVS) ved hver innstilling av strømningsreguleringsventilen (minst 8 innstillinger) 

skal beregnes i m3/s (standardvilkår) av strømningsmålerdataene etter metoden fastsatt av produsenten. Kalibre-

ringskoeffisienten KV[( √K ∙ m4 ∙ s)/kg] skal beregnes ut fra kalibreringsdataene for hver innstilling ved hjelp av 

ligning (7-72): 

𝐾V =
𝑞𝑉CVS ∙ √𝑇

p𝑝
 (7-72) 

der 

qVSSV = luftstrømningshastighet ved standardforhold (101,325 kPa, 273,15 K) [m3/s], 

T = temperatur ved venturiinnløpet [K], 

pp = absolutt trykk ved venturiinnløpet [kPa]. 

Gjennomsnittsverdien av KV og standardavviket skal beregnes. Standardavviket skal ikke overstige ± 0,3 % av 

gjennomsnittsverdien av KV.  
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2.5.3. Subsonisk venturi (SSV) 

Kalibreringen av SSV er basert på strømningsligningen for en subsonisk venturi. Gasstrømmen er en funksjon av 

innløpstrykk og -temperatur, trykkfall mellom innløp og innsnevring for SSV, som vist i ligning (7-40): 

Luftens strømningshastighet (qVCVS) ved hver innstilling av strømningsreguleringsventilen (minst 16 innstillinger) 

skal beregnes i m3/s (standardvilkår) av strømningsmålerdataene etter metoden fastsatt av produsenten. Utslipp-

skoeffisienten skal beregnes ut fra kalibreringsdataene for hver innstilling ved hjelp av ligning (7-73): 

𝐶d =
𝑞𝑉SSV

A0

60
𝑑V

2𝑝p √[
1

𝑇in,V
(𝑟p

1,4286 − 𝑟p
1,7143) (

1

1 − 𝑟D
4𝑟p

1,4286)]

 

(7-73) 

der 

A0 = samling av konstanter og enhetsomregninger = 0,0056940 [
m3

min
∙

K 
1
2

kPa
∙

1

mm2
]  

qVSSV = luftstrømningshastighet ved standardforhold (101,325 kPa, 273,15 K) [m3/s], 

Tin,V = temperatur ved venturiinnløpet [K], 

dV = SSV-innsnevringens diameter [mm], 

rp = forholdet mellom absolutt statisk trykk ved innsnevring og innløp for SSV = 1 – Δp/pp [-], 

rD = forholdet mellom SSV-innsnevringens diameter, dV, og innsugingsrørets innvendige diameter D [-]. 

For å bestemme området med subsonisk strømning skal Cd avsettes som en funksjon av Reynolds-tallet Re ved 

innsnevringen på SSV. Re ved SSV-innsnevringen skal beregnes ved hjelp av ligning (7-74): 

𝑅e = 𝐴1 ∙ 60 ∙
𝑞𝑉SSV

𝑑V ∙ 𝜇
 

(7-74) 

med 

𝜇 =
b × 𝑇1,5

S + 𝑇
 (7-75) 

der 

A1 = samling av konstanter og enhetsomregninger = 27,43831 [
Kg

m3 ∙
min

s
∙
mm

m
] , 

qVSSV = luftstrømningshastighet ved standardforhold (101,325 kPa, 273,15 K) [m3/s], 

dV = SSV-innsnevringens diameter [mm], 

μ = gassens absolutte eller dynamiske viskositet [kg/(m · s)], 

b = 458 × 106 (empirisk konstant) [kg/(m · s · K0,5)], 

S = 110,4 (empirisk konstant) [K]. 

Siden qVSSV inngår i Re-ligningen, skal beregningene startes med en innledende gjetning for qVSSV eller 

kalibreringsventuriens Cd, og deretter gjentas beregningene til qVSSV konvergerer. Konvergensmetoden skal ha en 

nøyaktighet på minst 0,1 % per punkt. 
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For minst 16 punkter i området med subsonisk strømning skal de verdiene av Cd som beregnes ut fra den 

resulterende ligningen for kalibreringskurven, ligge innenfor ± 0,5 % av den målte Cd-verdien for hvert kalibre-

ringspunkt. 

2.6. Korreksjon for forskyvning 

2.6.1. Generell metode 

Beregningene i dette avsnitt skal foretas for å bestemme om gassanalysatorens forskyvning fører til at resultatene fra 

et prøvingsintervall blir ugyldige. Dersom forskyvningen ikke fører til at resultatene fra et prøvingsintervall blir 

ugyldige, skal prøvingsintervallets gassanalysatorrespons korrigeres for forskyvning i samsvar med nr. 2.6.2. 

Gassanalysatorens forskyvningskorrigerte resultater skal brukes i alle senere utslippsberegninger. Den akseptable 

terskelverdien for gassanalysatorens forskyvning i et prøvingsintervall er spesifisert i nr. 8.2.2.2 i vedlegg VI. 

Den generelle prøvingsmetoden skal følge bestemmelsene angitt i tillegg 1 der konsentrasjonen xi eller �̅� erstattes 

med konsentrasjonen ci eller𝑐̅. 

2.6.2. Beregningsmetode 

Korreksjonen for forskyvning skal beregnes ved hjelp av ligning (7-76): 

𝑐𝑖driftcor = 𝑐refzero + (𝑐refspan − 𝑐refzero)
2𝑐𝑖 − (𝑐prezero + 𝑐postzero)

(𝑐prespan + 𝑐postspan) − (𝑐prezero + 𝑐postzero)
 

(7-76) 

der 

cidriftcor = konsentrasjon korrigert for forskyvning [ppm], 

crefzero = nullgassens referansekonsentrasjon, som vanligvis er null dersom ingen annen verdi er kjent 

[ppm], 

crefspan = justeringsgassens referansekonsentrasjon [ppm], 

cprespan = gassanalysatorens respons på justeringsgassens konsentrasjon før prøvingsintervallet [ppm], 

cpostspan = gassanalysatorens respons på justeringsgassens konsentrasjon etter prøvingsintervallet [ppm], 

ci eller 𝑐̅ = registrert, dvs. målt, konsentrasjon under prøving, før korreksjon for forskyvning [ppm], 

cprezero = gassanalysatorens respons på nullgassens konsentrasjon før prøvingsintervallet [ppm], 

cpostzero = gassanalysatorens respons på nullgassens konsentrasjon etter prøvingsintervallet [ppm]. 

3. Molbasert utslippsberegning 

3.1. Tekst med senket skrift 

 Mengde 

abs Absolutt mengde 

act Faktisk mengde 

air Luft, tørr 

atmos Atmosfærisk 

bkgnd Bakgrunn 

C Karbon 
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 Mengde 

cal Kalibreringsmengde 

CFV Kritisk strømningsventuri 

cor Korrigert mengde 

dil Fortynningsluft 

dexh Fortynnet eksos 

dry Tørr mengde 

exh Råeksos 

exp Forventet mengde 

eq Tilsvarende mengde 

fuel Drivstoff 

 Momentan måling (f.eks.: 1 Hz) 

i Enkeltverdi i en serie 

idle Tilstand på tomgang 

in Mengde inn 

init Opprinnelig mengde, vanligvis før utslippsprøving 

max Høyeste verdi (dvs. toppverdi) 

meas Målt mengde 

min Laveste verdi 

mix Molmasse av luft 

out Mengde ut 

part Delmengde 

PDP Fortrengningspumpe 

raw Råeksos 

ref Referansemengde 

rev Omdreining 

sat Mettet tilstand 

slip Virkningsgrad for PDP 

smpl Prøvetaking 
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 Mengde 

span Justeringsmengde 

SSV Subsonisk venturi 

std Standardmengde 

test Prøvingsmengde 

total Samlet mengde 

uncor Ukorrigert mengde 

vac Vakuummengde 

weight Kalibreringsvekt 

wet Våt mengde 

Null Nullmengde 

3.2. Symboler for kjemisk balanse 

xdil/exh = mengde av fortynningsgass eller luftoverskudd per mol eksos, 

xH2Oexh = vannmengde i eksosen per mol eksos, 

xCcombdry = karbonmengde fra drivstoff i eksosen per mol tørr eksos, 

xH2Oexhdry = vannmengde i eksosen per tørt mol tørr eksos, 

xprod/intdry = mengde av tørre støkiometriske produkter per tørt mol innsugingsluft, 

xdil/exhdry = mengde av fortynningsgass og/eller luftoverskudd per mol tørr eksos, 

xint/exhdry = mengde av innsugingsluft som kreves for å framstille faktiske forbrenningsprodukter per mol tørr eksos 

(råeksos eller fortynnet eksos), 

xraw/exhdry = mengde av ufortynnet eksos, uten luftoverskudd, per mol tørr eksos (råeksos eller fortynnet eksos), 

xO2intdry = O2-mengde i innsugingsluften per mol tørr innsugingsluft, 

xCO2intdry = CO2-mengde i innsugingsluften per mol tørr innsugingsluft, 

xH2Ointdry = H2O-mengde i innsugingsluften per mol tørr innsugingsluft, 

xCO2int = CO2-mengde i innsugingsluften per mol innsugingsluft, 

xCO2dil = CO2-mengde i fortynningsgassen per mol fortynningsgass, 

xCO2dildry = CO2-mengde i fortynningsgassen per mol tørr fortynningsgass, 

xH2Odildry = H2O-mengde i fortynningsgassen per mol tørr fortynningsgass, 

xH2Odil = H2O-mengde i fortynningsgassen per mol fortynningsgass, 

x[emission]meas = målt utslippsmengde i prøven ved den respektive gassanalysatoren, 

x[emission]dry = utslippsmengde per tørt mol tørr prøve, 

xH2O[emission]meas = vannmengde i prøven på utslippskontrollstedet, 

xH2Oint = vannmengde i innsugingsluften, basert på fuktighetsmåling av innsugingsluft.  
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3.3. Grunnleggende parametrer og forhold 

3.3.1. Tørr luft og kjemiske forbindelser 

I dette avsnitt brukes følgende verdier for sammensetninger av tørr luft: 

xO2airdry = 0,209445 mol/mol, 

xArairdry = 0,00934 mol/mol, 

xN2airdry = 0,78084 mol/mol, 

xCO2airdry = 375 μmol/mol. 

I dette avsnitt brukes følgende molmasser eller effektive molmasser av kjemiske forbindelser: 

Mair = 28,96559 g/mol (tørr luft), 

MAr = 39,948 g/mol (argon), 

M = 12,0107 g/mol (karbon), 

MCO = 28,0101 g/mol (karbonmonoksid), 

MCO2 = 44,0095 g/mol (karbondioksid), 

MH = 1,00794 g/mol (atomært hydrogen), 

MH2 = 2,01588 g/mol (molekylært hydrogen), 

MH2O = 18,01528 g/mol (vann), 

MHe = 4,002602 g/mol (helium), 

MN = 14,0067 g/mol (atomært nitrogen), 

MN2 = 28,0134 g/mol (molekylært nitrogen), 

MNOx = 46,0055 g/mol (nitrogenoksider(*)), 

MO = 15,9994 g/mol (atomært oksygen), 

MO2 = 31,9988 g/mol (molekylært oksygen), 

MC3H8 = 44,09562 g/mol (propan), 

MS = 32,065 g/mol (svovel), 

MHC = 13,875389 g/mol (samlede hydrokarboner(**)). 

  

(**) Den effektive molmassen av HC defineres av et atomært hydrogen/karbon-forhold, α, på 1,85. 

(*) Den effektive molmassen av NOx defineres av molmassen av nitrogendioksid, NO2. 

I dette avsnitt brukes følgende molare gasskonstant R for ideelle gasser: 

R = 8,314472J (mol · K). 

I dette avsnitt brukes følgende spesifikke varmeforhold γ [J/(kg · K)]/[J/(kg · K)] for fortynningsluft og fortynnet 

eksos: 

γair = 1,399 (spesifikt varmeforhold for innsugingsluft eller fortynningsluft), 

γdil = 1,399 (spesifikt varmeforhold for fortynnet eksos), 

γexh = 1,385 (spesifikt varmeforhold for råeksos).  
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3.3.2. Fuktig luft 

I dette avsnitt beskrives hvordan vannmengden i en ideell gass bestemmes: 

3.3.2.1. Vannets damptrykk 

Vannets damptrykk pH2O [kPa] for en gitt metningstemperatur, Tsat [K], skal beregnes ved hjelp av ligning (7-77) 

eller (7-78): 

a) For fuktighetsmålinger ved omgivelsestemperaturer fra 0 til 100 °C eller for fuktighetsmålinger over superkjølt 

vann ved omgivelsestemperaturer fra – 50 til 0 °C: 

log10(𝑝H2O) = 10,79574 ∙ (1 −
273,16

𝑇sat

) − 5,02800 ∙ log10 (
𝑇sat

273,16
) + 1,50475 ∙ 10−4 ∙ (1 − 10

−8,2969 ∙(
𝑇sat

273,16
−1)

) + 0,42873 ∙ 10−3 ∙ (10
4,76955∙(1 −

273,16
𝑇sat

)
− 1) − 0,2138602 (7-77) 

der 

PH2O = vannets damptrykk ved metningstemperaturen [kPa], 

Tsat = vannets metningstemperatur ved måleforholdene [K]. 

b) For fuktighetsmålinger over is ved omgivelsestemperaturer fra –100 °C til 0 °C: 

log10(𝑝H2O) = −9,096853 ∙ (
273,16

𝑇𝑠𝑎𝑡

− 1) − 3,566506 ∙ log10 (
273,16

𝑇𝑠𝑎𝑡

) + 0,876812 ∙ (1 −
𝑇𝑠𝑎𝑡

273,16
) − 0,2138602 (7-78) 

der 

Tsat = vannets metningstemperatur ved måleforholdene [K]. 

3.3.2.2. Doggpunkt 

Dersom fuktighet måles som doggpunkt, skal vannmengden i en ideell gass xH2O [mol/mol] beregnes ved hjelp av 

ligning (7-79): 

𝑥H2O =
𝑝H2O

𝑝abs
 (7-79) 

der 

xH2O = vannmengden i en ideell gass [mol/mol], 

PH2O = vannets damptrykk ved det målte doggpunktet, Tsat=Tdew [kPa], 

pabs = fuktig statisk absolutt trykk på stedet der doggpunktet måles [kPa]. 

3.3.2.3. Relativ fuktighet 

Dersom fuktighet måles som relativ fuktighet, RH %, skal vannmengden i en ideell gass xH2O [mol/mol] beregnes 

ved hjelp av ligning (7-80): 

𝑥H2O =
𝑅𝐻%

100
∙
𝑅𝐻%

100
∙
𝑃H2O

𝑃abs
 

(7-80) 

der 

RH % = relativ fuktighet [%], 

pH2O = vanndamptrykk ved 100 % relativ fuktighet på stedet der den relative fuktigheten måles, Tsat=Tamb [kPa], 

pabs = fuktig statisk absolutt trykk på stedet der den relative fuktigheten måles [kPa].  
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3.3.2.4. Bestemmelse av doggpunkt ut fra relativ fuktighet og tørrtemperatur 

Dersom fuktighet måles som relativ fuktighet, RH %, skal doggpunktet, Tdew, bestemmes ut fra RH % og 

tørrtemperatur ved hjelp av ligning (7-81): 

𝑇dew =
2,0798233 ∙ 102 − 2,0156028 ∙ 101 ∙ ln (𝑝H2O) + 4,6778925 ∙ 10– 1 ∙ ln (𝑝H2O)2 − 9,2288067 ∙ 10– 6 ∙ ln (𝑝H2O)3

1 − 1,3319669 ∙ 10– 1 ∙ ln (𝑝H2O) + 5,6577518 ∙ 10– 3 ∙ ln (𝑝H2O
2 ) − 7,517286510 ∙ 10– 5ln (𝑝H2O

3 )
 (7-81) 

der 

pH2O = vanndamptrykk skalert til relativ fuktighet på stedet der den relative fuktigheten måles, Tsat = Tamb, 

Tdew = doggpunkt bestemt ut fra målinger av relativ fuktighet og tørrtemperatur. 

3.3.3. Drivstoffegenskaper 

Den generelle kjemiske formelen for drivstoff er CHαOβSγNδ, der α er det atomære hydrogen/karbon-forholdet 

(H/C), β er det atomære oksygen/karbon-forholdet (O/C), γ er det atomære svovel/karbon-forholdet (S/C) og δ er det 

atomære nitrogen/karbon-forholdet (N/C). På grunnlag av denne formelen kan drivstoffets karbonmassefraksjon wC 

beregnes. Når det gjelder diesel, kan den enkle formelen CHαOβ brukes. Standardverdier for drivstoffsammensetning 

kan utledes fra tabell 7.3: 

Tabell 7.3 

Standardverdier for det atomære hydrogen/karbon-forholdet, α, det atomære oksygen/karbon-forholdet, β, 

det atomære svovel/karbon-forholdet, γ, det atomære nitrogen/karbon-forholdet, δ, og drivstoffets 

karbonmassefraksjon, wC, for referansedrivstoffer 

Drivstoff 

Atomære hydrogen-, oksygen-, svovel- og 

nitrogen/karbon-forhold 

CHαOβSγNδ 

Karbonmassekonsentrasjon, wC 

[g/g] 

Diesel (gassolje for ikke-veigående 

mobile maskiner) 

CH1,80O0S0N0 0,869 

Etanol for dedikerte motorer med 

kompresjonstenning (ED95) 

CH2,92O0,46S0N0 0,538 

Bensin (E10) CH1,92O0,03S0N0 0,833 

Bensin (E0) CH1,85O0S0N0 0,866 

Etanol (E85) CH2,73O0,36S0N0 0,576 

LPG CH2,64O0S0N0 0,819 

Naturgass/biometan CH3,78O0,016S0N0 0,747 

3.3.3.1. Beregning av karbonmassekonsentrasjonen wC 

Som et alternativ til standardverdiene i tabell 7.3, eller dersom standardverdiene ikke er angitt for referanse-

drivstoffet som brukes, kan karbonmassekonsentrasjonen wC beregnes ut fra målte drivstoffegenskaper ved hjelp av 

ligning (7-82). Verdiene for α og β skal bestemmes for drivstoffet og settes inn i ligningen i alle tilfeller, men γ og δ 

kan settes til null dersom de er null i tilsvarende linje i tabell 7.3: 

𝑊C =
1 ∙ 𝑀C

𝑀C + 𝛼 ∙ 𝑀H + 𝛽𝑀o + 𝛾 ∙ 𝑀S + 𝛿𝑀N
 

(7-82) 
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der 

MC = molmasse av karbon, 

α = atomært hydrogen/karbon-forhold for drivstoffblandingen som forbrennes, veid ut fra molforbruk, 

MH = molmasse av hydrogen, 

β = atomært oksygen/karbon-forhold for drivstoffblandingen som forbrennes, veid ut fra molforbruk, 

MO = molmasse av oksygen, 

γ = atomært svovel/karbon-forhold for drivstoffblandingen som forbrennes, veid ut fra molforbruk, 

MS = molmasse av svovel, 

δ = atomært nitrogen/karbon-forhold for drivstoffblandingen som forbrennes, veid ut fra molforbruk, 

MN = molmasse av nitrogen. 

3.3.4. Korrigering av den opprinnelige forurensningskonsentrasjonen av samlede hydrokarboner (THC) 

Ved HC-måling skal xTHC[THC-FID] beregnes ved hjelp av den opprinnelige THC-forurensningskonsentrasjonen 

xTHC[THC-FID]init fra nr. 7.3.1.2 i vedlegg VI ved hjelp av ligning (7-83): 

𝑥THC[THC−FID]cor
= 𝑥THC[THC−FID]uncorr

− 𝑥THC[THC−FID]init
 (7-83) 

der 

xTHC[THC-FID]cor = THC-konsentrasjon korrigert for forurensning [mol/mol], 

xTHC[THC-FID]uncorr = ukorrigert THC-konsentrasjon [mol/mol], 

xTHC[THC-FID]init = opprinnelig THC-forurensningskonsentrasjon [mol/mol]. 

3.3.5. Strømningsveid gjennomsnittskonsentrasjon 

I noen numre i dette avsnitt kan det være nødvendig å beregne en strømningsveid gjennomsnittskonsentrasjon for å 

fastsette anvendelsesområdet for visse bestemmelser. Et strømningsveid gjennomsnitt er gjennomsnittet av en 

mengde etter at den er veid i forhold til en tilsvarende strømningshastighet. Dersom en gasskonsentrasjon for 

eksempel måles kontinuerlig fra motorens råeksos, er den strømningsveide gjennomsnittskonsentrasjonen summen 

av produktet av hver registrerte konsentrasjon multiplisert med den respektive molstrømmen av eksos, dividert med 

summen av de registrerte verdiene for strømningshastighet. Et annet eksempel er at sekkekonsentrasjonen fra et 

CVS-system er den samme som den strømningsveide gjennomsnittskonsentrasjonen, fordi selve CVS-systemet 

strømningsveier sekkens konsentrasjon. En viss strømningsveid gjennomsnittskonsentrasjon for et standardutslipp 

kan i visse tilfeller allerede forventes på grunnlag av tidligere prøving med lignende motorer eller prøving med 

lignende utstyr og instrumenter. 

3.4. Kjemisk balanse for drivstoff, innsugingsluft og eksos 

3.4.1. Generelt 

Kjemisk balanse for drivstoff, innsugingsluft og eksos kan brukes til å beregne strømmer, vannmengden i 

strømmene og våte konsentrasjoner av bestanddeler i strømmene. Med én strøm av enten drivstoff, innsugingsluft 

eller eksos kan kjemisk balanse brukes til å bestemme de to andre strømmene. For eksempel kan kjemisk balanse 

kombinert med enten innsugingsluftstrøm eller drivstoffstrøm brukes til å bestemme råeksosstrøm.  
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3.4.2. Framgangsmåter som krever kjemisk balanse 

Det kreves kjemisk balanse for å bestemme følgende: 

a) Vannmengden i en strøm av råeksos eller fortynnet eksos, xH2Oexh, når den vannmengden som brukes til å 

korrigere for vannmengden som fjernes av et prøvetakingssystem, ikke måles. 

b) Den strømningsveide gjennomsnittsandelen av fortynningsluft i fortynnet eksos, xdil/exh, når strømmen av 

fortynningsluft som brukes til å korrigere for bakgrunnsutslipp, ikke måles. Det er viktig å merke seg at dersom 

kjemisk balanse brukes til dette formål, antas eksosen å være støkiometrisk, selv om den ikke er det. 

3.4.3. Framgangsmåte for kjemisk balanse 

Beregningene av kjemisk balanse innebærer et system av ligninger som krever iterasjon. De opprinnelige verdiene 

for inntil tre mengder skal anslås: vannmengden i den målte strømmen, xH2Oexh, andelen av fortynningsluft i 

fortynnet eksos (eller luftoverskudd i råeksos), xdil/exh, mengden av produkter på C1-basis per tørt mol av tørr målt 

strøm, xCcombdry. Tidsveide gjennomsnittsverdier for forbrenningsluftens fuktighet og fortynningsluftens fuktighet i 

den kjemiske balansen kan brukes, forutsatt at forbrenningsluftens og fortynningsluftens fuktighet ligger innenfor en 

toleranse på ± 0,0025 mol/mol av de respektive gjennomsnittsverdiene i prøvingsintervallet. For hver utslipps-

konsentrasjon, x, og vannmengde, xH2Oexh, skal de fullstendig tørre konsentrasjonene, xdry og xH2Oexhdry, bestemmes. 

Drivstoffets atomære hydrogen/karbon-forhold, α, oksygen/karbon-forhold, β, og karbonmassefraksjon, wC, skal 

også brukes. For prøvingsdrivstoffet kan α og β eller standardverdiene i tabell 7.3 brukes. 

Følgende framgangsmåte brukes for å beregne kjemisk balanse: 

a) Målte konsentrasjoner, for eksempel, xCO2meas, xNOmeas, og xH2Oint, skal omregnes til tørre konsentrasjoner ved å 

dividere dem med én minus den eksisterende vannmengden ved de respektive målingene, for eksempel: 

xH2OxCO2meas, xH2OxNOmeas, og xH2Oint. Dersom den eksisterende vannmengden i en «våt» måling er lik den ukjente 

vannmengden i eksosstrømmen, xH2Oexh, skal verdien beregnes ved iterasjon i ligningssystemet. Dersom bare 

samlet NOx måles uten en egen måling av NO og NO2, skal godt teknisk skjønn brukes til å anslå den samlede 

NOx-konsentrasjonens fordeling på NO og NO2 for kjemisk balanse. Molkonsentrasjonen av NOx, xNOx, kan 

antas å være 75 % NO og 25 % NO2. For systemer for etterbehandling med NO2-lagring kan xNOx antas å være 

25 % NO og 75 % NO2. Ved beregning av massen av NOx-utslipp skal molmassen av NO2 brukes som den 

effektive molmassen av alle NOx-arter, uansett faktisk NO2-andel av NOx. 

b) Ligning (7-82)–(7-99) i bokstav d) i dette nummer skal legges inn i et dataprogram for beregning ved iterasjon 

av xH2Oexh, xCcombdry og xdil/exh. Godt teknisk skjønn skal brukes for å anslå opprinnelige verdier for xH2Oexh, 

xCcombdry og xdil/exh. Det anbefales å anslå en opprinnelig vannmengde som er omtrent dobbelt så stor som 

vannmengden i innsugingsluften eller fortynningsluften. Det anbefales å anslå en opprinnelig verdi for xCcombdry 

som summen av de målte verdiene for CO2, CO og THC. Det anbefales også å anslå en opprinnelig verdi for xdil 

på mellom 0,75 og 0,95, for eksempel 0,8. Verdiene i ligningssystemet skal beregnes ved iterasjon til alle de sist 

oppdaterte anslagene ligger innenfor ± 1 % av de respektive sist beregnede verdiene. 

c) Følgende symboler og tekst med senket skrift brukes i ligningssystemet i bokstav d) i dette nummer, der enheten 

for x er mol/mol: 

Symbol Beskrivelse 

xdil/exh Mengde av fortynningsgass eller luftoverskudd per mol eksos 

xH2Oexh H2O-mengde i eksosen per mol eksos 

xCcombdry Karbonmengde fra drivstoff i eksosen per mol tørr eksos 

xH2Oexhdry Vannmengde i eksosen per tørt mol tørr eksos 
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Symbol Beskrivelse 

xprod/intdry Mengde av tørre støkiometriske produkter per tørt mol innsugingsluft 

xdil/exhdry Mengde av fortynningsgass og/eller luftoverskudd per mol tørr eksos 

xint/exhdry 
Mengde av innsugingsluft som kreves for å framstille faktiske forbrenningsprodukter per mol 

tørr eksos (råeksos eller fortynnet eksos) 

xraw/exhdry 
Mengde av ufortynnet eksos, uten luftoverskudd, per mol tørr eksos (råeksos eller fortynnet 

eksos) 

xO2intdry O2-mengde i innsugingsluften per mol tørr innsugingsluft, O2intdry = 0,209445 mol/mol kan antas 

xCO2intdry 
CO2-mengde i innsugingsluften per mol tørr innsugingsluft. XCO2intdry = 375 μmol/mol kan 

brukes, men det anbefales å måle den faktiske konsentrasjonen i innsugingsluften 

xH2Ointdry H2O-mengde i innsugingsluften per mol tørr innsugingsluft 

xCO2int CO2-mengde i innsugingsluften per mol innsugingsluft 

xCO2dil CO2-mengde i fortynningsgassen per mol fortynningsgass 

xCO2dildry 

CO2-mengde i fortynningsgassen per mol tørr fortynningsgass. Dersom luft brukes som 

fortynningsmiddel, kan xCO2dildry = 375 μmol/mol brukes, men det anbefales å måle den faktiske 

konsentrasjonen i innsugingsluften 

xH2Odildry H2O-mengde i fortynningsgassen per mol tørr fortynningsgass 

xH2Odil H2O-mengde i fortynningsgassen per mol fortynningsgass 

x[emission]meas Målt utslippsmengde i prøven ved den respektive gassanalysatoren 

x[emission]dry Utslippsmengde per tørt mol tørr prøve 

xH2O[emission]meas 
Vannmengde i prøven på utslippskontrollstedet. Disse verdiene skal måles eller anslås i samsvar 

med nr. 9.3.2.3.1. 

xH2Oint Vannmengde i innsugingsluften, basert på fuktighetsmåling av innsugingsluft 

KH2Ogas 
Likevektskoeffisient for vann/gass-reaksjon. 3,5 kan brukes, eller en annen verdi kan beregnes 

ved hjelp av godt teknisk skjønn. 

α 
Atomært hydrogen/karbon-forhold for drivstoffblandingen (CHαOβ) som forbrennes, veid ut fra 

molforbruk 

β 
Atomært oksygen/karbon-forhold for drivstoffblandingen (CHαOβ) som forbrennes, veid ut fra 

molforbruk 
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d) Følgende ligninger [(7-84)–(7-101)] skal brukes til beregning ved iterasjon av xdil/exh, xH2Oexh og xCcombdry: 

𝑥dil/exh = 1 −
𝑥raw/exhdry

1 + 𝑥H2Oexhdry
 

(7-84) 

𝑥H2Oexh =
𝑥H2Oexhdry

1 + 𝑥H2Oexhdry
 

(7-85) 

𝑥Ccombdry = 𝑥CO2dry + 𝑥COdry + 𝑥THCdry − 𝑥CO2dil ∙ 𝑥dil/exhdry − 𝑥CO2int ∙ 𝑥int/exhdry 
(7-86) 

𝑥H2dry =
𝑥COdry ∙ (𝑥H2Oexhdry − 𝑥H2Odil ∙ 𝑥dil/exhdry)

𝐾H2Ogas ∙ (𝑥CO2dry − 𝑥CO2dil ∙ 𝑥dil/exhdry)
 (7-87) 

𝑥H2Oexhdry =
α

2
(𝑥Ccombdry − 𝑥THCdry) + 𝑥H2Odil ∙ 𝑥dil/exhdry + 𝑥H2Oint ∙ 𝑥int/exhdry − 𝑥H2dry 

(7-88) 

𝑥dil/exhdry =
𝑥dil/exh

1 − 𝑥H2Oexh
 

(7-89) 

𝑥int/exhdry =
1

2 ∙ 𝑥O2int
[(

𝛼

2
− 𝛽 + 2 + 2𝛾) (𝑥Ccombdry − 𝑥THCdry) − (𝑥COdry − 𝑥NOdry − 2𝑥NO2dry + 𝑥H2dry)]  

(7-90) 

𝑥raw/exhdry =
1

2
[(

𝛼

2
+ 𝛽 + 𝛿) (𝑥Ccombdry − 𝑥THCdry) + (2𝑥THCdry + 𝑥COdry − 𝑥NO2dry + 𝑥H2dry)] + 𝑥int/exhdry (7-91) 

𝑥O2int =
0,209820 − 𝑥CO2intdry

1 + 𝑥H2Ointdry
 

(7-92) 

𝑥CO2int =
𝑥CO2intdry

1 + 𝑥H2Ointdry
 

(7-93) 

𝑥H2Ointdry =
𝑥H2Oint

1 − 𝑥H2Oint
 

(7-94) 

𝑥CO2dil =
𝑥CO2dildry

1 + 𝑥H2Odildry
 

(7-95) 

𝑥H2Odildry =
𝑥H2Odil

1 − 𝑥H2Odil
 

(7-96) 

𝑥COdry =
𝑥COmeas

1 − 𝑥H2OCOmeas
 

(7-97) 

𝑥CO2dry =
𝑥CO2meas

1 − 𝑥H2OCO2meas
 

(7-98) 

𝑥NOdry =
𝑥NOmeas

1 − 𝑥H2ONOmeas
 

(7-99) 

𝑥NO2dry =
𝑥NO2meas

1 − 𝑥H2ONO2meas
 

(7-100) 

𝑥THCdry =
𝑥THCmeas

1 − 𝑥H2OTHCmeas
 

(7-101) 

Til slutt ved beregning av kjemisk balanse skal molstrømmen beregnes som angitt i nr. 3.5.3 og 3.6.3.  
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3.4.4. NOx-korreksjon for fuktighet 

Alle NOx-konsentrasjoner, herunder fortynningsluftens bakgrunnskonsentrasjoner, skal korrigeres for fuktighet i 

innsugingsluften ved hjelp av ligning (7-102) eller (7-103): 

a) For motorer med kompresjonstenning 

xNOxcor = xNOxuncor · (9,953 · xH2O + 0,832) (7-102) 

b) For motorer med elektrisk tenning: 

xNOxcor = xNOxuncor · (18,840 · xH2O + 0,68094) (7-103) 

der 

xNOxuncor = ukorrigert molkonsentrasjon av NOx i eksosen [μmol/mol], 

xH2O = vannmengde i innsugingsluften [mol/mol]. 

3.5. Utslipp av råeksos 

3.5.1. Gassutslippenes masse 

For å beregne den samlede massen for hver prøving av gassutslipp mgas [g/prøving] skal molkonsentrasjonen 

multipliseres med den respektive molstrømmen og med eksosens molmasse, og deretter skal verdien integreres for 

hele prøvingssyklusen [ligning (7-104)]: 

𝑚gas = 𝑀gas ∙ ∫ ṅexh ∙ 𝑥gas ∙ d𝑡 (7-104) 

der 

Mgas = molmasse av generiske gassutslipp [g/mol], 

ṅexh = momentan molstrøm av eksos under våte forhold [mol/s], 

xgas = momentan molkonsentrasjon av generisk gass under våte forhold [mol/mol], 

t = tid [s]. 

Siden ligning (7-104) må løses ved numerisk integrasjon, omregnes den i ligning (7-105): 

𝑚gas = 𝑀gas ∙ ∫ ṅexh ∙ 𝑥gas ∙ dt⇒ 

𝑚gas =
1

ƒ
∙ 𝑀gas ∙ ∑ṅexhi

N

𝑖=1

∙ 𝑥gas𝑖  
(7-105) 

der 

Mgas = molmasse av generiske utslipp [g/mol], 

ṅexhi = momentan molstrøm av eksos under våte forhold [mol/s], 

xgasi = momentan molkonsentrasjon av generisk gass under våte forhold [mol/mol], 

ƒ = dataprøvetakingsfrekvens [Hz], 

N = antall målinger [-]. 
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Den generelle ligningen kan endres avhengig av hvilket målesystem som brukes, om det foretas partiprøvetaking 

eller kontinuerlig prøvetaking og om prøvetakingen foregår ved varierende eller konstant strøm. 

a) Ved kontinuerlig prøvetaking i et generelt tilfelle med varierende strøm skal massen av gassutslipp mgas 

[g/prøving] beregnes ved hjelp av ligning (7-106): 

𝑚gas =
1

ƒ
∙ 𝑀gas ∙ ∑ṅexh𝑖

N

𝑖=1

∙ 𝑥gasi (7-106) 

der 

Mgas = molmasse av generiske utslipp [g/mol], 

ṅexhi = momentan molstrøm av eksos under våte forhold [mol/s], 

xgasi = momentan molfraksjon av gassutslipp under våte forhold [mol/mol], 

ƒ = dataprøvetakingsfrekvens [Hz], 

N = antall målinger [-]. 

b) Ved kontinuerlig prøvetaking i et spesielt tilfelle med konstant strømningshastighet skal massen av gassutslipp 

mgas [g/prøving] beregnes ved hjelp av ligning (7-107): 

𝑚gas = 𝑀gas ∙ ṅexh ∙ �̅�gas ∙ Δt (7-107) 

der 

Mgas = molmasse av generiske utslipp [g/mol], 

ṅexh = molstrøm av eksos under våte forhold [mol/s], 

�̅�gas = gjennomsnittlig molfraksjon av gassutslipp under våte forhold [mol/mol], 

Δt = prøvingsintervallets varighet. 

c) Ved partiprøvetaking kan ligning (7-104) forenkles ved hjelp av ligning (7-108), uavhengig av om strømnings-

hastigheten er varierende eller konstant: 

𝑚gas =
1

ƒ
∙ 𝑀gas ∙ �̅�gas ∙ ∑ṅexh𝑖

N

𝑖=1

 (7-108) 

der 

Mgas = molmasse av generiske utslipp [g/mol], 

ṅexhi = momentan molstrøm av eksos under våte forhold [mol/s], 

�̅�gas = gjennomsnittlig molfraksjon av gassutslipp under våte forhold [mol/mol], 

ƒ = dataprøvetakingsfrekvens [Hz], 

N = antall målinger [-]. 

3.5.2. Omregning av konsentrasjonen fra tørr til våt 

Parametrene i dette nummer er hentet fra resultatene av beregningen av kjemisk balanse i nr. 3.4.3. Følgende forhold 

eksisterer mellom gassens molkonsentrasjoner i den målte strømmen xgasdry og xgas [mol/mol], uttrykt henholdsvis for 

tørre og våte forhold [ligning (7-109) og (7-110)]: 

𝑥gasdry =
𝑥gas

1 − 𝑥H2O
 

(7-109) 

𝑥gas =
𝑥gasdry

1 + 𝑥H2Odry
 (7-110) 
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der 

xH2O = molfraksjon av vann i den målte strømmen under våte forhold [mol/mol], 

xH2Odry = molfraksjon av vann i den målte strømmen under tørre forhold [mol/mol]. 

For gassutslipp skal det korrigeres for fjernet vann for den generiske konsentrasjonen x [mol/mol] ved hjelp av 

ligning (7-111): 

𝑥 = 𝑥[emission]meas [
(1 − 𝑥H2Oexh)

1 − 𝑥H2O[emission]meas
]  

(7-111) 

der 

x[emission]meas = molfraksjon av utslipp i den målte strømmen på målestedet [mol/mol], 

xH2O[emission]meas = vannmengden i den målte strømmen ved konsentrasjonsmålingen [mol/mol], 

xH2Oexh = vannmengden ved strømningsmåleren [mol/mol]. 

3.5.3. Molstrøm av eksos 

Eksosens molstrøm kan måles direkte eller beregnes på grunnlag av den kjemiske balansen i nr. 3.4.3. Råeksosens 

molstrøm beregnes ut fra den målte molstrømmen av innsugingsluft eller massestrømmen av drivstoff. Råeksosens 

molstrøm kan beregnes ut fra utslippsprøvene, ṅexh, på grunnlag av den målte molstrømmen av innsugingsluft, ṅint, 

eller den målte massestrømmen av drivstoff, ṁfuel, og verdiene som beregnes ved hjelp av den kjemiske balansen i 

nr. 3.4.3. Den skal regnes ut for den kjemiske balansen i nr. 3.4.3 med samme frekvens som brukes til å oppdatere 

og registrere ṅint eller ṁfuel. 

a) Veivhusstrøm. Strømmen av råeksos kan beregnes på grunnlag av ṅint eller ṁfuel bare dersom minst ett av 

følgende vilkår gjelder for utslippsstrømmen fra veivhuset: 

i) Prøvingsmotoren har et utslippskontrollsystem med et lukket veivhus som leder veivhusstrømmen tilbake 

til innsugingsluften nedstrøms innsugingsluftens strømningsmåler. 

ii) Under utslippsprøvingen ledes den åpne veivhusstrømmen til eksosen i samsvar med nr. 6.10 i vedlegg VI. 

iii) Åpne veivhusutslipp og veivhusstrømmer måles og brukes i beregninger av bremsespesifikke utslipp. 

iv) Ved hjelp av utslippsdata eller teknisk analyse kan det dokumenteres at overholdelsen av de gjeldende 

standardene ikke påvirkes negativt dersom det ikke tas hensyn til strømmen av åpne veivhusutslipp. 

b) Beregning av molstrøm på grunnlag av innsugingsluft 

På grunnlag av ṅint skal eksosens molstrøm ṅexh [mol/s] beregnes ved hjelp av ligning (7-112): 

ṅexh =
ṅint

1 +
(𝑥int/exhdry − 𝑥raw/exhdry)

(1 + 𝑥H2Oexhdry)

 

(7-112) 

der 

ṅexh = molstrøm av råeksos som utslippene måles fra [mol/s], 

ṅind = innsugingsluftens molstrøm, medregnet fuktighet i innsugingsluften [mol/s], 
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xint/exhdry = mengde av innsugingsluft som kreves for å framstille faktiske forbrenningsprodukter per mol 

tørr eksos (råeksos eller fortynnet eksos) [mol/mol], 

xraw/exhdry = mengde av ufortynnet eksos, uten luftoverskudd, per mol tørr eksos (råeksos eller fortynnet 

eksos) [mol/mol], 

xH2Oexhdry = vannmengde i eksosen per mol tørr eksos [mol/mol]. 

c) Beregning av molstrøm på grunnlag av massestrøm av drivstoff 

På grunnlag av ṁfuel skal ṅexh [mol/s] beregnes på følgende måte: 

Ved prøving i laboratorium kan denne beregningen brukes bare for NRSC-sykluser med enkeltfaser og RMC-

sykluser [ligning (7-113)]: 

ṅexh =
ṁfuel ∙ (1 + 𝑥H2Oexhdry)

𝑀C ∙ 𝑥Ccombdry
 (7-113) 

der 

ṅexh = molstrøm av råeksos som utslippene måles fra, 

ṁfuel = drivstoffstrøm, medregnet fuktighet i innsugingsluften [g/s], 

wC = karbonmassefraksjon for det aktuelle drivstoffet [g/g], 

xH2Oexhdry = H2O-mengde per tørt mol målt strøm [mol/mol], 

MC = molekylmasse av karbon: 12,0107 g/mol, 

xCcombdry = karbonmengde fra drivstoff i eksosen per mol tørr eksos [mol/mol]. 

d) Beregning av eksosens molstrøm på grunnlag av innsugingsluftens målte molstrøm, molstrømmen av fortynnet 

eksos og fortynnet kjemisk balanse 

Eksosens molstrøm ṅexh [mol/s] kan beregnes på grunnlag av innsugingsluftens målte molstrøm, ṅint, den målte 

molstrømmen av fortynnet eksos, ṅdexh, og verdiene som beregnes ved hjelp av den kjemiske balansen i nr. 3.4.3. 

Legg merke til at den kjemiske balansen skal være basert på konsentrasjoner av fortynnet eksos. For beregninger 

ved kontinuerlig strøm skal verdien regnes ut for den kjemiske balansen i nr. 3.4.3 med samme frekvens som 

brukes til å oppdatere og registrere, ṅint og ṅdexh. Denne beregnede ṅdexh-verdien kan brukes ved verifisering av 

PM-fortynningsforholdet, ved beregning av fortynningsluftens molstrøm i bakgrunnskorreksjonen i nr. 3.6.1 og 

ved beregning av utslippsmassen i nr. 3.5.1 for arter som måles i råeksosen. 

På grunnlag av molstrømmen av fortynnet eksos og innsugingsluftens molstrøm skal eksosens molstrøm ṅexh 

[mol/s] beregnes på følgende måte: 

ṅexh = (𝑥raw/exhdry − 𝑥int/exhdry) ∙ (1 − 𝑥H2Oexh) ∙ ṅdexh + ṅint (7-114) 

der 

ṅexh = molstrøm av råeksos som utslippene måles fra [mol/s], 

xint/exhdry = mengde av innsugingsluft som kreves for å framstille faktiske forbrenningsprodukter per mol 

tørr eksos (råeksos eller fortynnet eksos) [mol/mol], 

xraw/exhdry = mengde av ufortynnet eksos, uten luftoverskudd, per mol tørr eksos (råeksos eller fortynnet 

eksos)[mol/mol], 

xH2Oexh = vannmengde i eksosen per mol eksos [mol/mol], 
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ṅdexh = molstrøm av fortynnet eksos som utslippene måles fra [mol/s], 

ṅint = innsugingsluftens molstrøm, medregnet fuktighet i innsugingsluften [mol/s]. 

3.6. Utslipp av fortynnet gass 

3.6.1. Beregning av utslippsmasse og bakgrunnskorreksjon 

Beregningen av gassutslippsmassen mgas [g/prøving] som en funksjon av utslippsmolstrømmen skal beregnes på 

følgende måte: 

a) Kontinuerlig prøvetaking, varierende strøm, skal beregnes ved hjelp av ligning (7-106): 

𝑚gas =
1

ƒ
∙ 𝑀gas ∙ ∑ṅexhi

N

𝑖=1

∙ 𝑥gasi [se ligning (7-106)] 

der 

Mgas = molmasse av generiske utslipp [g/mol], 

ṅexhi = momentan molstrøm av eksos under våte forhold [mol/s], 

xgasi = momentan molkonsentrasjon av generisk gass under våte forhold [mol/mol], 

ƒ = dataprøvetakingsfrekvens [Hz], 

N = antall målinger [-]. 

Kontinuerlig prøvetaking, konstant strøm, skal beregnes ved hjelp av ligning (7-107): 

𝑚gas = 𝑀gas ∙ ṅexh ∙ �̅�gas ∙ Δ𝑡 [se ligning (7-107)] 

der 

Mgas = molmasse av generiske utslipp [g/mol], 

ṅexh = molstrøm av eksos under våte forhold [mol/s], 

�̅�gas = gjennomsnittlig molfraksjon av gassutslipp under våte forhold [mol/mol], 

Δt = prøvingsintervallets varighet. 

b) Partiprøvetaking, uavhengig av om strømningshastigheten er varierende eller konstant, skal beregnes ved hjelp 

av ligning (7-108): 

𝑚gas =
1

ƒ
∙ 𝑀gas ∙ �̅�gas ∙ ∑ṅexh𝑖

N

𝑖=1

 [se ligning (7-108)] 

der 

Mgas = molmasse av generiske utslipp [g/mol], 

ṅexhi = momentan molstrøm av eksos under våte forhold [mol/s], 

�̅�gas = gjennomsnittlig molfraksjon av gassutslipp under våte forhold [mol/mol], 

ƒ = dataprøvetakingsfrekvens [Hz], 

N = antall målinger [-]. 
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c) Når det gjelder fortynnet eksos, skal de beregnede verdiene for massen av forurensende stoffer korrigeres ved å 

trekke fra massen av bakgrunnsutslipp, som følge av fortynningsluft: 

i) Først skal fortynningsluftens molstrøm ṅairdil [mol/s] bestemmes for hele prøvingsintervallet. Dette kan 

være en målt mengde eller en mengde som beregnes ut fra strømmen av fortynnet eksos og den 

strømningsveide gjennomsnittlige andelen av fortynningsluft i den fortynnede eksosen, �̅�dil/exh. 

ii) Den samlede strømmen av fortynningsluft nairdil [mol] skal multipliseres med gjennomsnittskonsentrasjonen 

av bakgrunnsutslipp. Dette kan være et tidsveid gjennomsnitt eller et volumveid gjennomsnitt (f.eks. fra 

proporsjonal bakgrunnsprøvetaking). Produktet nairdil og gjennomsnittskonsentrasjonen av et bakgrunns-

utslipp er den samlede mengden bakgrunnsutslipp. 

iii) Dersom resultatet er en molmengde, skal det omregnes til en masse av bakgrunnsutslipp mbkgnd [g] ved å 

multiplisere det med utslippets molmasse, Mgas [g/mol]. 

iv) Den samlede bakgrunnsmassen skal trekkes fra den samlede massen for å korrigere for bakgrunnsutslipp. 

v) Den samlede strømmen av fortynningsluft kan bestemmes ved direkte strømningsmåling. I dette tilfellet 

skal den samlede bakgrunnsmassen beregnes ved hjelp av strømmen av fortynningsluft nairdil. Bak-

grunnsmassen skal trekkes fra den samlede massen. Resultatet skal brukes ved beregning av bremse-

spesifikke utslipp. 

vi) Den samlede strømmen av fortynningsluft kan bestemmes ut fra den samlede strømmen av fortynnet eksos 

og en kjemisk balanse for drivstoffet, innsugingsluften og eksosen som angitt i nr. 3.4. I dette tilfellet skal 

den samlede bakgrunnsmassen beregnes ved hjelp av den samlede strømmen av fortynnet eksos, ndexh. 

Deretter skal dette resultatet multipliseres med den strømningsveide gjennomsnittlige andelen av for-

tynningsluft i den fortynnede eksosen �̅�dil/exh. 

I de to tilfellene v) og vi) skal ligning (7-115) og (7-116) brukes: 

𝑚bkgnd = 𝑀gas ∙ 𝑥gasdil ∙ 𝑛airdil eller 

𝑚bkgnd = 𝑀gas ∙ �̅�dil/exh ∙ �̅�bkgnd ∙ 𝑛dexh (7-115) 

𝑚gascor = 𝑚gas − 𝑚bkgnd 
(7-116) 

der 

mgas = samlet masse av gassutslipp [g], 

mbkgnd = samlet bakgrunnsmasse [g], 

mgascor = gassmasse som er korrigert for bakgrunnsutslipp [g], 

Mgas = molekylmasse av generiske gassutslipp [g/mol], 

xgasdil = konsentrasjon av gassutslipp i fortynningsluften [mol/mol], 

nairdil = fortynningsluftens molstrøm [mol], 

�̅�dil/exh = strømningsveid gjennomsnittlig andel av fortynningsluft i fortynnet eksos [mol/mol], 

�̅�bkgnd = gassandel av bakgrunnsutslippet [mol/mol], 

ndexh = samlet strøm av fortynnet eksos [mol]. 

3.6.2. Omregning av konsentrasjonen fra tørr til våt 

Samme forhold for rågasser (nr. 3.5.2) skal brukes til omregning fra tørr til våt for fortynnede prøver. For 

fortynningsluft skal fuktigheten måles med sikte på å beregne fortynningsluftens andel av vanndamp xH2Odildry 

[mol/mol] ved hjelp av ligning (7-96): 

𝑥H2Odildry =
𝑥H2Odil

1 − 𝑥H2Odil
 

[se ligning (7-96)] 
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der 

xH2Odil = molfraksjon av vann i strømmen av fortynningsluft [mol/mol]. 

3.6.3. Molstrøm av eksos 

a) Beregning ved hjelp av kjemisk balanse 

Molstrømmen ṅexh [mol/s] kan beregnes på grunnlag av massestrømmen av drivstoff ṁfuel ved hjelp av ligning 

(7-113): 

ṅexh =
ṁfuel ∙ 𝑤C ∙ (1 + 𝑥H2Oexhdry)

𝑀C ∙ 𝑥Ccombdry
 

(se ligning 7-113) 

der 

ṅexh = molstrøm av råeksos som utslippene måles fra, 

ṁfuel = drivstoffets molstrøm, medregnet fuktighet i innsugingsluften [g/s], 

wC = karbonmassefraksjon for det aktuelle drivstoffet [g/g], 

xH2Oexhdry = H2O-mengde per tørt mol målt strøm [mol/mol], 

MC = molekylmasse av karbon: 12,0107 g/mol, 

xCcombdry = karbonmengde fra drivstoff i eksosen per mol tørr eksos [mol/mol]. 

b) Måling 

Molstrømmen av eksos kan måles ved hjelp av tre systemer: 

i) PDP-metoden. På grunnlag av hastigheten som fortrengningspumpen (PDP) fungerer ved i et prøvings-

intervall, skal tilsvarende helling a1 og skjæringspunkt a0 [-], som beregnes etter kalibreringsmetoden angitt 

i tillegg 1, brukes til å beregne molstrømmen ṅ [mol/s] ved hjelp av ligning (7-117): 

ṅ = ƒn,PDP ∙
𝑝in ∙ 𝑉rev

𝑅 ∙ 𝑇in
 

(7-117) 

der 

𝑉rev =
𝑎1

𝑓n, PDP ∙ √
𝑝out − 𝑝in

𝑝in
+ 𝑎0

 

(7-118) 

der 

a1 = kalibreringskoeffisient [m3/s], 

a0 = kalibreringskoeffisient [m3/omdr.], 

pin, pout = innløps-/utløpstrykk [Pa], 

R = molar gasskonstant [J/(mol · K)], 

Tin = innløpstemperatur [K], 

Vrev = pumpevolum [m3/omdr.], 

fn.,PDP = pumpehastighet [omdr./s]. 
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ii) SSV-metoden. På grunnlag av Cd- og Re
#-ligningen bestemt i samsvar med tillegg 1 skal molstrømmen for 

den subsoniske venturien (SSV) under utslippsprøving ṅ [mol/s] beregnes ved hjelp av ligning  

(7-119): 

ṅ = 𝐶d ∙ 𝐶f ∙
𝐴t ∙ 𝑝in

√𝑍 ∙  𝑀mix  ∙ 𝑅 ∙  𝑇in

 
(7-119) 

der 

pin = innløpstrykk [Pa], 

At = venturiinnsnevringens tverrsnittsareal [m2], 

R = molar gasskonstant [J/(mol · K)], 

Tin = innløpstemperatur [K], 

Z = kompressibilitetsfaktor, 

Mmix = den fortynnede eksosens molmasse [kg/mol], 

Cd = utslippskoeffisient for SSV [-], 

Cf = strømningskoeffisient for SSV [-]. 

iii) CFV-metoden. Ved beregning av molstrømmen gjennom én venturi eller en kombinasjon av venturier skal 

de respektive gjennomsnittlige Cd-verdiene og andre konstanter bestemt i samsvar med tillegg 1 brukes. 

Molstrømmen ṅ [mol/s] under utslippsprøving skal beregnes ved hjelp av ligning (7-120): 

ṅ = 𝐶d ∙ 𝐶f ∙
𝐴t ∙ 𝑝in

√𝑍 ∙  𝑀mix  ∙ 𝑅 ∙  𝑇in

 
(7-120) 

der 

pin = innløpstrykk [Pa], 

At = venturiinnsnevringens tverrsnittsareal [m2], 

R = molar gasskonstant [J/(mol · K)], 

Tin = innløpstemperatur [K], 

Z = kompressibilitetsfaktor, 

Mmix = den fortynnede eksosens molmasse [kg/mol], 

Cd = utslippskoeffisient for CFV [-], 

Cf = strømningskoeffisient for CFV [-]. 

3.7. Bestemmelse av partikkelinnhold 

3.7.1. Prøvetaking 

a) Prøvetaking fra en varierende strøm: 

Dersom det tas en partiprøve fra en varierende eksosstrøm, skal det tas en prøve som er proporsjonal med den 

varierende eksosstrømmen. Strømmen skal integreres gjennom et prøvingsintervall for å bestemme den samlede 

strømmen. Den gjennomsnittlige partikkelkonsentrasjonen�̅�PM (som allerede er i masseenheter per mol prøve) 

skal multipliseres med den samlede strømmen for å få den samlede partikkelmassen mPM [g] ved hjelp av ligning 

(7-121): 

𝑚PM = �̅�PM ∙ ∑(ṅ𝑖 ∙ Δ𝑡𝑖)

N

𝑖=1

 (7-121) 
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der 

ṅi = momentan molstrøm av eksos [mol/s], 

�̅�PM = gjennomsnittlig partikkelkonsentrasjon [g/mol], 

Δti = prøvetakingsintervall [s]. 

b) Prøvetaking fra en konstant strøm 

Dersom det tas en partiprøve fra en konstant eksosstrøm, skal den gjennomsnittlige molstrømmen som prøven 

uttas fra, bestemmes. Den gjennomsnittlige partikkelkonsentrasjonen skal multipliseres med den samlede 

strømmen for å få den samlede partikkelmassen mPM[g] ved hjelp av ligning (7-122): 

𝑚PM = �̅�PM ∙ ṅ ∙ Δ𝑡 (7-122) 

der 

ṅ = molstrøm av eksos [mol/s], 

�̅�PM = gjennomsnittlig partikkelkonsentrasjon [g/mol], 

Δt = prøvingsintervallets varighet [s]. 

Ved prøvetaking med konstant fortynningsforhold (DR) skal mPM [g] beregnes ved hjelp av ligning (7-123): 

𝑚PM = 𝑚PMdil ∙ 𝐷𝑅 (7-123) 

der 

mPMdil = partikkelmasse i fortynningsluften [g], 

DR = fortynningsforhold [-] definert som forholdet mellom utslippsmassen m og massen av fortynnet 

eksos mdil/exh (DR = m/mdil/exh). 

Fortynningsforholdet DR kan uttrykkes som en funksjon av xdil/exh [ligning (7-124)]: 

𝐷𝑅 =
1

1 − 𝑥dil/exh
 

(7-124) 

3.7.2. Bakgrunnskorreksjon 

Samme framgangsmåte som i nr. 3.6.1 skal brukes til å korrigere partikkelmassen for bakgrunnen. Når �̅�PMbkgnd 

multipliseres med den samlede strømmen av fortynningsluft, framkommer den samlede bakgrunnsmassen av 

partikler (mPMbkgnd [g]). Når den samlede bakgrunnsmassen trekkes fra den samlede massen, framkommer den 

bakgrunnskorrigerte partikkelmassen mPMcor [g] [ligning (7-125)]: 

𝑚PMcor = 𝑚PMuncor − �̅�PMbkgnd ∙ 𝑛airdil (7-125) 

der 

mPMuncor = ukorrigert partikkelmasse [g], 

�̅�PMbkgnd = gjennomsnittlig partikkelkonsentrasjon i fortynningsluften [g/mol], 

nairdil = fortynningsluftens molstrøm [mol]. 
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3.8. Arbeid utført i syklusen og spesifikke utslipp 

3.8.1. Gassutslipp 

3.8.1.1. Variable prøvingssykluser (NRTC og LSI-NRTC) og RMC-sykluser 

Se nr. 3.5.1 og 3.6.1. for henholdsvis råeksos og fortynnet eksos. Resultatverdiene for effekt Pi [kW] skal integreres 

gjennom et prøvingsintervall. Det samlede arbeidet Wact [kWh] skal beregnes ved hjelp av ligning (7-126): 

𝑊𝑎𝑐𝑡 = ∑𝑃𝑖

N

𝑖=1

∙ Δ𝑡𝑖 =
1

𝑓
∙

1

3 600
∙

1

103

2 ∙ π

60
∑(𝑛𝑖 ∙ 𝑇𝑖)

N

𝑖=1

 (7-126) 

der 

Pi = momentan motoreffekt [kW], 

ni = momentant motorturtall [o/min], 

Ti = momentant motordreiemoment [Nm], 

Wact = faktisk arbeid utført i syklusen [kWh], 

ƒ = dataprøvetakingsfrekvens [Hz], 

N = antall målinger [-]. 

Dersom hjelpeutstyr er montert i samsvar med tillegg 2 til vedlegg VI skal motorens momentane dreiemoment i 

ligning (7-126) ikke justeres. Dersom det nødvendige hjelpeutstyret som skulle ha vært montert før prøvingen i 

samsvar med nr. 6.3.2 eller 6.3.3 i vedlegg VI til denne forordning, ikke er montert, eller dersom hjelpeutstyret som 

skulle ha vært demontert før prøvingen, er montert, skal verdien av Ti i ligning (7-126) justeres ved hjelp av ligning 

(7-127): 

Ti = Ti,meas + Ti,AUX (7-127) 

der 

Ti,meas = målt verdi for momentant motordreiemoment, 

Ti,AUX = tilsvarende dreiemomentverdi som kreves for å drive hjelpeutstyr, bestemt i samsvar med nr. 7.7.2.3.2 i 

vedlegg VI til denne forordning. 

De spesifikke utslippene egas [g/kWh] skal beregnes på følgende måter, avhengig av typen prøvingssyklus. 

𝑒gas =
𝑚gas

𝑊act
 

(7-128) 

der 

mgas = samlet utslippsmasse [g/prøving], 

Wact = arbeid utført i syklusen [kWh]. 

Når det gjelder NRTC-syklusen, skal det endelige prøvingsresultat egas [g/kWh] for utslipp av andre gasser enn CO2 

være et veid gjennomsnitt av kaldstartprøving og varmstartprøving som beregnes ved hjelp av ligning (7-129): 

𝑒gas =
(0,1 ∙ 𝑚cold) + (0,9 ∙ 𝑚hot)

(0,1 ∙ 𝑊actcold) + (0,9 ∙ 𝑊acthot)
 

(7-129) 
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der 

mcold er gassmasseutslippene i NRTC-syklusen med kaldstart [g], 

Wact, cold er det faktiske arbeidet utført i NRTC-syklusen med kaldstart [kWh], 

mhot er gassmasseutslippene i NRTC-syklusen med varmstart [g], 

Wact, hot er det faktiske arbeidet utført i NRTC-syklusen med varmstart [kWh]. 

Når det gjelder NRTC-syklusen, skal det endelige prøvingsresultat eCO2 [g/kWh] beregnes på grunnlag av NRTC-

syklusen med varmstart ved hjelp av ligning (7-130): 

𝑒CO2,hot =
𝑚CO2,hot

𝑊act,hot
 

(7-130) 

der 

mCO2, hot er CO2-masseutslippene i NRTC-syklusen med varmstart [g], 

Wact, hot er det faktiske arbeidet utført i NRTC-syklusen med varmstart [kWh]. 

3.8.1.2. NRSC-syklus med enkeltfaser 

De spesifikke utslippene egas [g/kWh] skal beregnes ved hjelp av ligning (7-131): 

𝑒gas =
∑ (ṁgas𝑖 ∙ 𝑊𝐹𝑖)

Nmode
𝑖=1

∑ (𝑃𝑖 ∙ 𝑊𝐹𝑖)
Nmode

𝑖=1

 
(7-131) 

der 

ṁgas,i = gjennomsnittlig utslippsmassestrøm for fase i [g/h], 

Pi = motoreffekt for fase i [kW] med Pi = Pmi + Pauxi (se nr. 6.3 og 7.7.1.3 i vedlegg VI), 

WFi = vektingsfaktor for fase i [-]. 

3.8.2. Partikkelutslipp 

3.8.2.1. Variable prøvingssykluser (NRTC og LSI-NRTC) og RMC-sykluser 

De spesifikke partikkelutslippene skal beregnes ved å omdanne ligning (7-128) til ligning (7-132) der egas [g/kWh] 

og mgas [g] erstattes med henholdsvis ePM [g/kWh] og mPM [g/prøving]: 

𝑒PM =
𝑚PM

𝑊act
 

(7-132) 

der 

mPM = samlet masse av partikkelutslipp, beregnet i samsvar med nr. 3.7.1 [g/prøving], 

Wact = arbeid utført i syklusen [kWh]. 

Utslippene for den variable sammensatte syklusen (dvs. NRTC med kaldstart og NRTC med varmstart) skal 

beregnes som angitt i nr. 3.8.1.1.  
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3.8.2.2. NRSC-syklus med enkeltfaser 

Det spesifikke partikkelutslippet ePM [g/kWh] skal beregnes på følgende måte: 

3.8.2.2.1. For enkeltfiltre ved hjelp av ligning (7-133): 

𝑒PM =
ṁPM

∑ (𝑃𝑖 ∙ 𝑊𝐹𝑖)
N
𝑖=1

 
(7-133) 

der 

Pi = motoreffekt for fase i [kW] med Pi = Pmi + Pauxi (se nr. 6.3 og 7.7.1.3 i vedlegg VI), 

WFi = vektingsfaktor for fase i [-], 

ṁPM = partikkelmassestrøm [g/h]. 

3.8.2.2.2. For flere filtre ved hjelp av ligning (7-134): 

𝑒PM =
∑ (ṁPM𝑖 ∙ 𝑊𝐹𝑖)

N
𝑖=1

∑ (𝑃𝑖 ∙ 𝑊𝐹𝑖)
N
𝑖=1

 
(7-134) 

der 

Pi = motoreffekt for fase i [kW] med Pi = Pmi + Pauxi (se nr. 6.3 og 7.7.1.3 i vedlegg VI), 

WFi = vektingsfaktor for fase i [-], 

ṁPMi = partikkelmassestrøm for fase i [g/h]. 

For metoden med enkeltfilter skal den effektive vektingsfaktoren WFeffi for hver fase beregnes ved hjelp av ligning 

(7-135): 

𝑊𝐹effi =
𝑚smpldexhi ∙ ṁeqdexhwet

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅

𝑚smpldex ∙ ṁeqdexhweti
 

(7-135) 

der 

msmpldexhi = masse av den fortynnede eksosprøven som passerer gjennom partikkelprøvetakingsfiltrene i fase i 

[kg], 

msmpldexh = masse av den fortynnede eksosprøven som passerer gjennom partikkelprøvetakingsfiltrene [kg], 

ṁeqdexhweti = ekvivalent massestrøm av fortynnet eksos i fase i [kg/s], 

ṁeqdexhwet
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  = gjennomsnittlig ekvivalent massestrøm av fortynnet eksos [kg/s]. 

Verdien av de effektive vektingsfaktorene skal være innenfor ± 0,005 (absolutt verdi) av vektingsfaktorene oppført i 

tillegg 1 til vedlegg XVII.  
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3.8.3. Justering for utslippskontrollsystemer med uregelmessig (periodisk) regenerering 

Når det gjelder motorer som ikke inngår i kategori RLL, og som er utstyrt med systemer for etterbehandling av eksos 

med uregelmessig (periodisk) regenerering (se nr. 6.6.2 i vedlegg VI), skal de spesifikke utslippene av forurensende 

gasser og partikler beregnet i samsvar med nr. 3.8.1 og 3.8.2 korrigeres med den gjeldende multiplikative 

justeringsfaktoren eller den gjeldende additive justeringsfaktoren. Dersom uregelmessig regenerering ikke fant sted 

under prøvingen, skal oppjusteringsfaktoren brukes (kru,m eller kru,a). Dersom uregelmessig regenerering fant sted under 

prøvingen, skal nedjusteringsfaktoren brukes (krd,m eller krd,a). Når det gjelder NRSC-syklusen med enkeltfaser der 

justeringsfaktorene er bestemt for hver fase, skal de brukes for hver fase ved beregningen av det veide utslippsresultatet. 

3.8.4. Justering for forringelsesfaktor 

De spesifikke utslippene av forurensende gasser og partikler beregnet i samsvar med nr. 3.8.1 og 3.8.2, der det er 

relevant, medregnet justeringsfaktoren for uregelmessig regenerering i samsvar med nr. 3.8.3, skal også justeres med 

den gjeldende multiplikative eller additive forringelsesfaktoren som er fastsatt i samsvar med kravene i vedlegg III. 

3.9. Kalibrering av fortynnet eksosstrøm (CVS) og tilhørende beregninger 

I dette avsnitt beskrives beregningene for kalibrering av ulike strømningsmålere. I nr. 3.9.1 beskrives først hvordan 

resultatene fra referansestrømningsmåleren omregnes så de kan brukes i kalibreringsligninger som angis på grunnlag 

av molstrøm. I de øvrige numrene beskrives kalibreringsberegninger som er spesifikke for visse typer strømnings-

målere. 

3.9.1. Omregning for referansemåler 

I kalibreringsligningene i dette avsnitt brukes molstrøm, ṅref, som referansemengde. Dersom resultatene fra den 

anvendte referansestrømningsmåleren angis som en annen mengde, for eksempel standard volumstrøm, V̇stdref, faktisk 

volumstrøm, V̇actdref, eller massestrøm, ṁref, skal resultatet fra referansemåleren omregnes til molstrøm ved hjelp av 

ligning (7-136), (7-137) og (7-138). Legg merke til at verdiene for volumstrøm, massestrøm, trykk, temperatur og 

molmasse kan endres i løpet av en utslippsprøving, men de skal holdes så konstant som praktisk mulig for hvert enkelt 

innstillingspunkt under kalibreringen av strømningsmåleren: 

ṅref =
�̇�stdref ∙ 𝑝std

𝑇std ∙ 𝑅
=

�̇�actref ∙ 𝑝act

𝑇act ∙ 𝑅
=

ṁref

𝑀mix
 (7-136) 

der 

ṅref = referansemolstrøm [mol/s], 

V̇stdref = referansevolumstrøm, korrigert til standardtrykk og standardtemperatur [m3/s], 

V̇actref = referansevolumstrøm ved faktisk trykk og faktisk temperatur [m3/s], 

ṁref = referansemassestrøm [g/s], 

pstd = standardtrykk [Pa], 

pact = faktisk gasstrykk [Pa], 

Tstd = standardtemperatur [K], 

Tact = faktisk gasstemperatur [K], 

R = molar gasskonstant [J/(mol · K)], 

Mmix = gassens molmasse [g/mol]. 
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3.9.2. Kalibreringsberegninger for PDP-systemet 

For hver posisjon for strømningsreguleringsventilen skal følgende verdier beregnes på følgende måte på grunnlag av 

gjennomsnittsverdiene som er bestemt i nr. 8.1.8.4 i vedlegg VI: 

a) PDP-volum som pumpes per omdreining, Vrev (m3/omdr.): 

𝑉rev =
ṅref
̅̅ ̅̅ ̅ ∙ 𝑅 ∙ �̅�in

�̅�in ∙ ƒ�̅�PDP

 
(7-137) 

der 

ṅ̅ref = gjennomsnittsverdi for referansemolstrøm [mol/s], 

R = molar gasskonstant [J/(mol · K)], 

�̅�in = gjennomsnittlig innløpstemperatur [K], 

�̅�in = gjennomsnittlig innløpstrykk [Pa], 

𝑓�̅�PDP = gjennomsnittlig omdreiningshastighet [omdr./s]. 

b) Korreksjonsfaktor for PDP-pumpens virkningsgrad, Ks [s/omdr.]: 

𝐾s =
1

ƒ�̅�PDP ∙ √
�̅�out − �̅�in

�̅�out

 

(7-138) 

der 

ṅ̅ref = gjennomsnittlig referansemolstrøm [mol/s], 

�̅�in = gjennomsnittlig innløpstemperatur [K], 

�̅�in = gjennomsnittlig innløpstrykk [Pa], 

�̅�out = gjennomsnittlig utløpstrykk [Pa], 

𝑓�̅�PDP = gjennomsnittlig omdreiningshastighet for PDP [omdr./s], 

R = molar gasskonstant [J/(mol · K)]. 

c) Det skal foretas regresjon av PDP-volumet som pumpes per omdreining, Vrev, i forhold til korreksjonsfaktoren 

for PDP-pumpens virkningsgrad, Ks, etter minste kvadraters metode ved å beregne hellingen, a1, og skjæ-

ringspunktet, a0, som beskrevet i tillegg 4. 

d) Framgangsmåten i bokstav a)–c) i dette nummer skal gjentas for hvert turtall som PDP-pumpen brukes ved. 

e) Tabell 7.4 viser disse beregningene for ulike verdier for 𝑓�̅�PDP: 

Tabell 7.4 

Eksempel på PDP-kalibreringsdata 

ƒ�̅�PDP[omdr./min] ƒ�̅�PDP[omdr./s] a1 [m
3/min] a1 [m

3/s] a0 [m
3/omdr.] 

755,0 12,58 50,43 0,8405 0,056 

987,6 16,46 49,86 0,831 – 0,013 
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ƒ�̅�PDP[omdr./min] ƒ�̅�PDP[omdr./s] a1 [m
3/min] a1 [m

3/s] a0 [m
3/omdr.] 

1 254,5 20,9 48,54 0,809 0,028 

1 401,3 23,355 47,30 0,7883 – 0,061 

f) For hver hastighet som PDP-pumpen brukes ved, skal tilsvarende helling, a1, og skjæringspunkt, a0, brukes til å 

beregne strømmen under utslippsprøvingen som beskrevet i nr. 3.6.3 bokstav b). 

3.9.3. Venturiregulerende ligninger og tillatte forutsetninger 

I dette avsnitt beskrives de regulerende ligningene og tillatte forutsetningene for kalibrering av en venturi og 

beregning av strøm ved hjelp av en venturi. Fordi en subsonisk venturi (SSV) og en kritisk strømningsventuri (CFV) 

fungerer på tilsvarende måte, er de regulerende ligningene nesten like, unntatt ligningen som beskriver 

trykkforholdet, r (dvs. henholdsvis rSSV og rCFV). Disse regulerende ligningene forutsetter en endimensjonal 

isentropisk, ikke-viskøs, kompressibel strøm av ideell gass. I nr. 3.9.3 bokstav d) beskrives andre forutsetninger som 

kan gjøres. Dersom det ikke er tillatt å forutsette en ideell gass for den målte strømmen, skal de regulerende 

ligningene omfatte en førsteordenskorreksjon for reaksjonen til en reell gass, det vil si kompressibilitetsfaktoren, Z. 

Dersom det ifølge godt teknisk skjønn skal brukes en annen verdi enn Z = 1, kan det brukes en passende 

tilstandsligning for å bestemme verdien av Z som funksjon av målte trykk og temperaturer, eller spesifikke 

kalibreringsligninger kan utvikles på grunnlag av godt teknisk skjønn. Legg merke til at ligningen for 

strømningskoeffisienten, Cf, er basert på forutsetningen om en ideell gass og at den isentropiske eksponenten, γ, er 

lik det spesifikke varmeforholdet, cp/cV. Dersom det ifølge godt teknisk skjønn skal brukes en isentropisk eksponent 

for en reell gass, kan det brukes en passende tilstandsligning for å bestemme verdien av γ som funksjon av målte 

trykk og temperaturer, eller spesifikke kalibreringsligninger kan utvikles. Molstrømmen, ṅ [mol/s], skal beregnes 

ved hjelp av ligning (7-139): 

ṅ = Cd ∙ Cf ∙
At ∙ 𝑝in

√𝑍 ∙  𝑀mix  ∙ 𝑅 ∙  𝑇in

 
(7-139) 

der 

Cd = utslippskoeffisient, som bestemt i nr. 3.9.3 bokstav a) [-], 

Cf = strømningskoeffisient, som bestemt i nr. 3.9.3 bokstav b) [-], 

At = venturiinnsnevringens tverrsnittsareal [m2], 

pin = absolutt statisk trykk ved venturiinnløpet [Pa], 

Z = kompressibilitetsfaktor [-], 

Mmix = gassblandingens molmasse [kg/mol], 

R = molar gasskonstant [J/(mol · K)], 

Tin = absolutt temperatur ved venturiinnløpet [K]. 

a) På grunnlag av dataene som ble innsamlet i samsvar med nr. 8.1.8.4 i vedlegg VI, beregnes Cd ved hjelp av 

ligning (7-140): 

𝐶d = ṅref ∙
𝑍 ∙ 𝑀mix ∙ 𝑅 ∙ 𝑇in

𝐶f ∙ 𝐴t ∙ 𝑝in
 

(7-140) 

der 

ṅref = referansemolstrøm [mol/s]. 

De andre symbolene er de samme som i ligning (7-139).  
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b) Cf skal bestemmes ved hjelp av én av følgende metoder: 

i) Bare for CFV-strømningsmålere utledes CfCFV fra tabell 7.5 på grunnlag av verdiene for β (forholdet mellom 

diameteren på venturiens innsnevring og innløp) og γ (spesifikke varmeforhold for gassblandingen), og 

lineær interpolasjon brukes for å finne mellomliggende verdier: 

Tabell 7.5 

CfCFV i forhold til β og γ for CFV-strømningsmålere 

CfCFV 

β γexh = 1,385 γdexh = γair = 1,399 

0,000 0,6822 0,6846 

0,400 0,6857 0,6881 

0,500 0,6910 0,6934 

0,550 0,6953 0,6977 

0,600 0,7011 0,7036 

0,625 0,7047 0,7072 

0,650 0,7089 0,7114 

0,675 0,7137 0,7163 

0,700 0,7193 0,7219 

0,720 0,7245 0,7271 

0,740 0,7303 0,7329 

0,760 0,7368 0,7395 

0,770 0,7404 0,7431 

0,780 0,7442 0,7470 

0,790 0,7483 0,7511 

0,800 0,7527 0,7555 

0,810 0,7573 0,7602 

0,820 0,7624 0,7652 

0,830 0,7677 0,7707 

0,840 0,7735 0,7765 

0,850 0,7798 0,7828 
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ii) For alle CFV- eller SSV-strømningsmålere kan ligning (7-141) brukes til å beregne Cf: 

𝐶f =

[
 
 
 
 2 ∙ 𝛾 ∙ (𝑟

𝛾−1
𝛾 − 1)

(𝛾 − 1) ∙ (𝛽4 − 𝑟
−2
𝛾 )

]
 
 
 
 

1
2

 (7-141) 

der 

γ = isentropisk eksponent [-]. For en ideell gass er dette det spesifikke varmeforholdet for gass-

blandingen, cp/cV, 

r = trykkforhold, som bestemt i bokstav c) 3) i dette nummer, 

β = forholdet mellom diameteren på venturiens innsnevring og innløp. 

c) Trykkforholdet r skal beregnes på følgende måte: 

i) Bare for SSV-systemer skal rSSV beregnes ved hjelp av ligning (7-142): 

𝑟SSV = 1 −
Δ𝑝SSV

𝑝in
 

(7-142) 

der 

Δpssv = statisk differansetrykk, venturiinnløp minus venturiens innsnevring [Pa]. 

ii) Bare for CFV-systemer skal rCFV beregnes iterativt ved hjelp av ligning (7-143): 

𝑟CFV

1−𝛾
𝛾

+ (
𝛾 − 1

2
) ∙ 𝛽4 ∙ 𝑟CFV

2
𝛾

=
𝛾 + 1

2
 (7-143) 

d) En eller flere av følgende forenklede forutsetninger kan gjøres for de regulerende ligningene, eller godt teknisk 

skjønn kan brukes til å komme fram til mer passende verdier for prøving: 

i) Ved utslippsprøving for hele spekteret av råeksos, fortynnet eksos og fortynningsluft, kan gassblandingen 

forutsettes å reagere som en ideell gass: Z = 1. 

ii) For hele spekteret av råeksos kan det forutsettes et konstant spesifikt varmeforhold på γ = 1,385. 

iii) For hele spekteret av fortynnet eksos og luft (f.eks. kalibreringsluft eller fortynningsluft) kan det forutsettes 

et konstant spesifikt varmeforhold på γ = 1,399. 

iv) For hele spekteret av fortynnet eksos og luft kan blandingens molmasse, Mmix [g/mol], anses som en 

funksjon bare av vannmengden i fortynningsluften eller kalibreringsluften, xH2O, bestemt som beskrevet i 

nr. 3.3.2, og den skal beregnes ved hjelp av ligning (7-144): 

Mmix=Mair· (1 –xH2O) +MH2O· (xH2O) (7-144) 

der 

Mair = 28,96559 g/mol, 

MH2O = 18,01528 g/mol, 

xH2O = vannmengde i fortynnings- eller kalibreringsluften [mol/mol]. 
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v) For hele spekteret av fortynnet eksos og luft kan en konstant molmasse for blandingen, Mmix, forutsettes for 

all kalibrering og all prøving såfremt den forutsatte molmassen ikke avviker mer enn ± 1 % fra den anslåtte 

minste og største molmasse under kalibrering og prøving. Denne forutsetningen kan gjøres dersom det 

sikres tilstrekkelig kontroll med vannmengden i kalibreringsluften og fortynningsluften, eller dersom nok 

vann fjernes fra både kalibreringsluften og fortynningsluften. Tabell 7.6 inneholder eksempler på tillatte 

doggpunktsområder for fortynningsluften i forhold til kalibreringsluftens doggpunkt: 

Tabell 7.6 

Eksempler på doggpunkter for fortynningsluft og kalibreringsluft der en konstant Mmix kan 

forutsettes 

Dersom kalibreringsluftens Tdew (°C) er 

... 

forutsettes følgende konstante Mmix 

(g/mol) 

for følgende områder av Tdew (°C) 

under utslippsprøving(a) 

tørr 28,96559 tørr til 18 

0 28,89263 tørr til 21 

5 28,86148 tørr til 22 

10 28,81911 tørr til 24 

15 28,76224 tørr til 26 

20 28,68685 – 8 til 28 

25 28,58806 12 til 31 

30 28,46005 23 til 34 

(a) Gyldig område for all kalibrering og utslippsprøving i det atmosfæriske trykkområdet (80,000–103,325 kPa). 

3.9.4. SSV-kalibrering 

a) Molbasert metode. Når en SSV-strømningsmåler skal kalibreres, skal følgende framgangsmåte følges: 

i) Reynolds-tallet, Re#, for hver referansemolstrøm skal beregnes ved hjelp av diameteren på venturiens 

innsnevring, dt [ligning (7-145)]. Ettersom den dynamiske viskositeten, μ, er nødvendig for å beregne Re#, kan 

godt teknisk skjønn og en spesifikk viskositetsmodell brukes til å bestemme μ for kalibreringsgass (vanligvis 

luft) [ligning (7-146)]. Alternativt kan Sutherlands viskositetsmodell med tre koeffisienter brukes til å anslå μ 

(se tabell 7.7): 

𝑅𝑒# =
4 ∙ 𝑀mix ∙ ṅref

𝜋 ∙ 𝑑t ∙ 𝜇
 

(7-145) 

der 

dt = SSV-innsnevringens diameter [m], 

Mmix = blandingens molmasse [kg/mol], 

ṅref = referansemolstrøm [mol/s], 
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og med Sutherlands viskositetsmodell med tre koeffisienter: 

𝜇 = 𝜇0 (
𝑇in

𝑇0
)

3
2
∙ (

𝑇0 + 𝑆

𝑇in + 𝑆
)  (7-146) 

der 

μ = kalibreringsgassens dynamiske viskositet [kg/(m · s)], 

μ0 = Sutherlands referanseviskositet [kg/(m · s)], 

S = Sutherlands konstant [K], 

T0 = Sutherlands referansetemperatur [K], 

Tin = absolutt temperatur ved venturiinnløpet [K]. 

Tabell 7.7 

Parametrer for Sutherlands viskositetsmodell med tre koeffisienter 

Gass(a) 

μ0 T0 S 
Temperaturområde 

med ± 2 % feil 
Trykkgrense 

kg /(m · s) K K K kPa 

Luft 1,716 × 10– 5 273 111 170 til 1 900 ≤ 1 800 

CO2 1,370 × 10– 5 273 222 190 til 1 700 ≤ 3 600 

H2O 1,12 × 10– 5 350 1,064 360 til 1 500 ≤ 10 000 

O2 1,919 × 10– 5 273 139 190 til 2 000 ≤ 2 500 

N2 1,663 × 10– 5 273 107 100 til 1 500 ≤ 1 600 

(a) Bare parametrene for de rene gassene som er oppført i tabellen, skal brukes. Parametrer for å beregne gassblandingers 

viskositet skal ikke kombineres. 

ii) En ligning for Cd i forhold til Re# skal lages ved hjelp av verdipar for (Re#, Cd). Cd beregnes i samsvar med 

ligning (7-140), der Cf hentes fra ligning (7-141) eller et matematisk uttrykk kan brukes, herunder et polynom 

eller en potensrekke. Ligning (7-147) er et eksempel på et vanlig brukt matematisk uttrykk for forholdet 

mellom Cd og Re#. 

𝐶d = 𝑎0 − 𝑎1 ∙ √
106

𝑅𝑒#  (7-147) 

iii) Regresjonsanalyse etter minste kvadraters metode skal foretas for å bestemme de best tilpassede koeffisientene 

for ligningen og beregne ligningens regresjonsstatistikk, standardavviket SEE og bestemmelseskoeffisienten r2 

i samsvar med tillegg 3. 

iv) Dersom ligningen oppfyller kriteriene for SEE < 0,5 % nref max (eller ṁrefmax) og r2 ≥ 0,995, kan ligningen brukes 

til å bestemme Cd for utslippsprøving som angitt i nr. 3.6.3 bokstav b).  
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v) Dersom kriteriene for SEE og r2 ikke er oppfylt, kan godt teknisk skjønn brukes til å utelate kalibrerings-

datapunkter slik at regresjonsstatistikken oppfylles. Minst sju kalibreringsdatapunkter skal brukes for å oppfylle 

kriteriene. 

vi) Dersom utelatelse av punkter ikke løser problemet med sterkt avvikende verdier, skal korrigerende tiltak 

treffes. For eksempel skal et annet matematisk uttrykk for ligningen med Cd og Re# velges, det skal undersøkes 

om det finnes lekkasjer, eller kalibreringsprosessen skal gjentas. Dersom prosessen skal gjentas, skal strengere 

toleranser anvendes på målingene, og strømmene skal få mer tid til å stabilisere seg. 

vii) Når ligningen oppfyller regresjonskriteriene, kan ligningen brukes bare til å bestemme strømningshastigheter 

som ligger innenfor området for de referansestrømningshastighetene som brukes til å oppfylle regresjons-

kriteriene for ligningen med Cd og Re#. 

3.9.5. CFV-kalibrering 

a) Noen CFV-strømningsmålere består av én enkelt venturi og noen består av flere venturier som kombineres på 

forskjellige måter for å måle forskjellige strømningshastigheter. For CFV-strømningsmålere som består av flere 

venturier, kan venturiene kalibreres hver for seg for å bestemme en egen utslippskoeffisient, Cd, for hver venturi, 

eller hver kombinasjon av venturier kan kalibreres som én venturi. Dersom en kombinasjon av venturier kalibreres, 

brukes summen av de aktive venturiinnsnevringenes areal som At, kvadratroten av summen av de aktive venturi-

innsnevringenes diameter som dt og forholdet mellom venturienes innsnevring og innløpsdiametrene som forholdet 

mellom kvadratroten av summen av kvadrater for de aktive venturiinnsnevringenes diameter (dt) og diameteren for 

den felles inngangen til alle venturiene (D). For å bestemme Cd for én enkelt venturi eller en kombinasjon av 

venturier skal følgende framgangsmåte følges: 

i) Med dataene som er samlet inn ved hvert kalibreringspunkt, skal Cd beregnes for hvert punkt ved hjelp av 

ligning (7-140). 

ii) Gjennomsnitt og standardavvik for alle Cd-verdiene skal beregnes i samsvar med ligning (7-155) og (7-156). 

iii) Dersom standardavviket for alle Cd-verdiene er mindre enn eller lik 0,3 % av Cd-gjennomsnittet, skal Cd-

gjennomsnittet brukes i ligning (7-120), og CFV skal brukes bare ned til den laveste r-verdien som er målt 

under kalibreringen. 

r= 1 – (Δp/pin) (7-148) 

iv) Dersom standardavviket for alle Cd-verdiene overstiger 0,3 % av Cd-gjennomsnittet, skal Cd-verdiene som 

tilsvarer datapunktet for den laveste r-verdien som er målt under kalibreringen, utelates. 

v) Dersom det gjenstår færre enn sju datapunkter, skal korrigerende tiltak treffes ved at kalibreringsdata kontrolleres 

eller kalibreringsprosessen gjentas. Dersom kalibreringsprosessen gjentas, anbefales det å undersøke om det finnes 

lekkasjer, anvende strengere toleranser på målinger og gi strømmene mer tid til å stabilisere seg. 

vi) Dersom det gjenstår sju eller flere Cd-verdier, skal gjennomsnitt og standardavvik for de gjenstående Cd-

verdiene beregnes på nytt. 

vii) Dersom standardavviket for de gjenstående Cd-verdiene er mindre enn eller lik 0,3 % av gjennomsnittet av de 

gjenstående Cd-verdiene, skal dette Cd-gjennomsnittet brukes i ligning (7-120), og bare CFV-verdiene ned til 

den laveste r-verdien som er tilknyttet de gjenstående Cd-verdiene, skal brukes. 

viii) Dersom standardavviket for de gjenstående Cd-verdiene fremdeles overstiger 0,3 % av gjennomsnittet av de 

gjenstående Cd-verdiene, skal framgangsmåten angitt i bokstav e) 4)–8) i dette nummer gjentas. 

 _____   
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Tillegg 1 

Korreksjon for forskyvning 

1. Omfang og hyppighet 

Beregningene i dette tillegg skal foretas for å bestemme om gassanalysatorens forskyvning fører til at resultatene fra et 

prøvingsintervall blir ugyldige. Dersom forskyvningen ikke fører til at resultatene fra et prøvingsintervall blir ugyldige, skal 

prøvingsintervallets gassanalysatorrespons korrigeres for forskyvning i samsvar med dette tillegg. Gassanalysatorens 

forskyvningskorrigerte resultater skal brukes i alle senere utslippsberegninger. Den akseptable terskelverdien for gass-

analysatorens forskyvning i et prøvingsintervall er spesifisert i nr. 8.2.2.2 i vedlegg VI. 

2. Korreksjonsprinsipper 

Ved beregningene i dette tillegg brukes en gassanalysators respons på referansenull- og justeringskonsentrasjoner av 

analysegasser som bestemt før eller etter et prøvingsintervall. Beregningene korrigerer gassanalysatorens respons som ble 

registrert under et prøvingsintervall. Korreksjonen er basert på en analysators gjennomsnittsrespons på referansenullgass og 

referansejusteringsgass, og den er basert på referansekonsentrasjonene av nullgassen og justeringsgassen. Validering og 

korreksjon for forskyvning skal utføres på følgende måte: 

3. Forskyvningsvalidering 

Etter at alle andre korreksjoner er anvendt – unntatt korreksjon for forskyvning – på alle gassanalysatorsignaler, skal bremse-

spesifikke utslipp beregnes i samsvar med nr. 3.8. Deretter skal alle gassanalysatorsignaler korrigeres for forskyvning i 

samsvar med dette tillegg. Bremsespesifikke utslipp skal beregnes på nytt ved hjelp av alle de forskyvningskorrigerte 

gassanalysatorsignalene. De bremsespesifikke utslippsresultatene skal valideres og registreres før og etter korreksjon for 

forskyvning i samsvar med nr. 8.2.2.2 i vedlegg VI. 

4. Korreksjon for forskyvning 

Alle gassanalysatorsignaler skal korrigeres på følgende måte: 

a) Hver registrerte konsentrasjon, xi, skal korrigeres for kontinuerlig prøvetaking eller for partiprøvetaking, �̅�. 

b) Korreksjonen for forskyvning skal beregnes ved hjelp av ligning (7-149): 

𝑥idriftcor = 𝑥refzero + (𝑥refspan − 𝑥refzero)
2𝑥𝑖 − (𝑥prezero + 𝑥postzero)

(𝑥prespan + 𝑥postspan) − (𝑥prezero + 𝑥postzero)
 

(7-149) 

der 

xidriftcor = konsentrasjon korrigert for forskyvning [μmol/mol], 

xrefzero = nullgassens referansekonsentrasjon, som vanligvis er null dersom ingen annen verdi er kjent [μmol/ 

mol], 

xrefspan = justeringsgassens referansekonsentrasjon [μmol/mol], 

xprespan = gassanalysatorens respons på justeringsgassens konsentrasjon før prøvingsintervallet [μmol/mol], 

xpostspan = gassanalysatorens respons på justeringsgassens konsentrasjon etter prøvingsintervallet [μmol/mol], 

xi eller �̅� = registrert, dvs. målt, konsentrasjon under prøving, før korreksjon for forskyvning [μmol/mol], 

xprezero = gassanalysatorens respons på nullgassens konsentrasjon før prøvingsintervallet [μmol/mol], 

xpostzero = gassanalysatorens respons på nullgassens konsentrasjon etter prøvingsintervallet [μmol/mol]. 

c) Før prøvingsintervallet skal de konsentrasjonene som bestemmes sist før prøvingsintervallet, brukes. For noen 

prøvingsintervaller kan den siste null- eller justeringskonsentrasjonen før prøvingsintervallet være oppnådd før ett eller 

flere tidligere prøvingsintervaller.  
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d) Etter prøvingsintervallet skal de konsentrasjonene som bestemmes sist etter prøvingsintervallet, brukes. For noen 

prøvingsintervaller kan den siste null- eller justeringskonsentrasjonen etter prøvingsintervallet være oppnådd etter ett 

eller flere etterfølgende prøvingsintervaller. 

e) Dersom en analysators respons på justeringsgasskonsentrasjonen før prøvingsintervallet, xprespan, ikke registreres, skal 

xprespan være lik justeringsgassens referansekonsentrasjon: xprespan = xrefspan. 

f) Dersom en analysators respons på nullgasskonsentrasjonen før prøvingsintervallet, xprezero, ikke registreres, skal xprezero 

være lik nullgassens referansekonsentrasjon: xprezero = xrefzero. 

g) Nullgassens referansekonsentrasjon, xrefzero, er vanligvis null: xrefzero = 0 μmol/mol. I enkelte tilfeller kan det imidlertid 

være kjent at xrefzero ikke er null. Dersom en CO2-analysator for eksempel nullstilles ved hjelp av omgivelsesluft, kan 

omgivelsesluftens standardkonsentrasjon av CO2, dvs. 375 μmol/mol, brukes. I dette tilfellet er xrefzero = 375 μmol/mol. 

Når en analysator nullstilles ved hjelp av en xrefzero som ikke er null, skal analysatoren innstilles slik at den viser den 

faktiske xrefzero-konsentrasjonen. Dersom for eksempel xrefzero = 375 μmol/mol, skal analysatoren innstilles slik at den 

viser en verdi på 375 μmol/mol når nullgassen strømmer inn i analysatoren. 

 _____  
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Tillegg 2 

Kontroll av karbonstrøm 

1. Innledning 

Bortsett fra en svært liten del kommer alt karbon i eksosen fra drivstoffet, og bortsett fra en svært liten del forekommer 

dette i eksosen som CO2. Dette utgjør grunnlaget for en systemkontroll basert på CO2-målinger. Når det gjelder motorer 

med elektrisk tenning uten kontroll av luftoverskuddstallet λ eller motorer med elektrisk tenning som kjøres utenfor 

området 0,97 ≤ λ ≤ 1,03, skal framgangsmåten også omfatte måling av HC og CO. 

Strømmen av karbon inn i systemene for måling av eksos bestemmes ut fra strømningshastigheten til drivstoffet. 

Strømmen av karbon ved forskjellige prøvetakingspunkter i utslipps- og partikkelprøvetakingssystemene bestemmes ut 

fra CO2-konsentrasjonene (eller CO2-, HC- og CO-konsentrasjonene) og gasstrømningshastighetene på disse punktene. 

På denne måten utgjør motoren en kjent kilde for karbonstrøm, og når den samme karbonstrømmen observeres i 

eksosrøret og ved utløpet av delstrømsprøvetakingssystemet for partikler, kontrolleres lekkasjer og strømningsmålingens 

nøyaktighet. Denne kontrollen innebærer den fordelen at delene prøves under motorens faktiske prøvingsforhold med 

hensyn til temperatur og strømning. 

Figur 7.1 viser prøvetakingspunktene der karbonstrømmen skal kontrolleres. De spesifikke ligningene for karbon-

strømmene ved hvert prøvetakingspunkt er angitt i følgende punkter. 

Figur 7.1 

Målepunkter for kontroll av karbonstrøm 

 

2. Karbonstrømmen til motoren (punkt 1) 

Massestrømmen av karbon til motoren qmCf [kg/s] for et drivstoff CHαOε skal beregnes ved hjelp av ligning (7-150): 

𝑞𝑚CF =
12,011

12,011 + 𝛼 + 15,9994 ∙ ε
∙ 𝑔𝑚𝑓 

(7-150) 

der 

qmf = massestrøm av drivstoff [kg/s]. 
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3. Karbonstrømmen i råeksos (punkt 2) 

3.1. På grunnlag av CO2 

Massestrømmen av karbon i eksosrøret i motoren qmCe [kg/s] skal bestemmes ut fra CO2-konsentrasjonen i råeksosen og 

massestrømmen av eksos ved hjelp av ligning (7-151): 

𝑞𝑚Ce = (
𝑐CO2,r − 𝑐CO2,a

100
) ∙ 𝑞𝑚ew ∙

12,011

𝑀e
 

(7-151) 

der 

cCO2,r = CO2-konsentrasjon i råeksosen under våte forhold [%], 

cCO2,a = CO2-konsentrasjon i omgivelsesluften under våte forhold [%], 

qmew = massestrøm av eksos under våte forhold [kg/s], 

Me = eksosens molmasse [g/mol]. 

Dersom CO2 måles på tørr basis, skal den omregnes til våt basis i samsvar med nr. 2.1.3 eller nr. 3.5.2. 

3.2. På grunnlag av CO2, HC og CO 

Som et alternativ til å foreta beregningen utelukkende på grunnlag av CO2 i nr. 3.1, skal massestrømmen av karbon i 

motorens eksosrør qmCe [kg/s] bestemmes ut fra CO2-, HC- og CO-konsentrasjonen i råeksosen og massestrømmen av 

eksos ved hjelp av ligning (7-152): 

𝑞𝑚𝐶𝑒 = (
𝑐𝐶𝑂2,𝑟 − 𝑐𝐶𝑂2,𝑎

100
+

𝑐𝑇𝐻𝐶(𝐶1),𝑟 − 𝑐𝑇𝐻𝐶(𝐶1),𝑎

100
+

𝑐𝐶𝑂,𝑟 − 𝑐𝐶𝑂,𝑎

100
) ∙ 𝑞𝑚𝑒𝑤

12,011

𝑀𝑒
 

(7-152) 

der 

cCO2,r = CO2-konsentrasjon i råeksosen under våte forhold [%], 

cCO2,a = CO2-konsentrasjon i omgivelsesluften under våte forhold [%], 

cTHC(C1),r = THC(C1)-konsentrasjon i råeksosen [%], 

cTHC(C1),a = THC(C1)-konsentrasjon i omgivelsesluften [%], 

cCO,r = CO-konsentrasjon i råeksosen under våte forhold [%], 

cCO,a = CO-konsentrasjon i omgivelsesluften under våte forhold [%], 

qmew = massestrøm av eksos under våte forhold [kg/s], 

Me = eksosens molmasse [g/mol]. 

Dersom CO2 eller CO måles på tørr basis, skal de omregnes til våt basis i samsvar med nr. 2.1.3 eller nr. 3.5.2. 
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4. Karbonstrømmen i fortynningssystemet (punkt 3) 

4.1. På grunnlag av CO2 

For systemer med delstrømsfortynning skal det også tas hensyn til delingsforholdet. Karbonstrømmen i et likeverdig 

fortynningssystem qmCp [kg/s] (med likeverdig menes et system som er likeverdig med et fullstrømssystem der den 

samlede strømmen er fortynnet) skal bestemmes ut fra den fortynnede CO2-konsentrasjonen, massestrømmen av eksos og 

prøvestrømmen. Den nye ligningen (7-153) er identisk med ligning (7-151) og utfylles bare med fortynningsfaktoren 

qmdew/qmp. 

𝑞𝑚Cp = (
𝑐CO2,d − 𝑐CO2,a

100
) ∙ 𝑞𝑚ew ∙

12,011

𝑀e
∙
𝑞𝑚dew

𝑞𝑚p
 

(7-153) 

der 

cCO2,d = CO2-konsentrasjon under våte forhold i den fortynnede eksosen ved utløpet av fortynningstunnelen [ %], 

cCO2,a = CO2-konsentrasjon i omgivelsesluften under våte forhold [%], 

qmdew = fortynnet prøvestrøm i systemet med delstrømsfortynning [kg/s], 

qmew = massestrøm av eksos under våte forhold [kg/s], 

qmp = prøvestrøm av eksos i systemet med delstrømsfortynning [kg/s], 

Me = eksosens molmasse [g/mol]. 

Dersom CO2 måles på tørr basis, skal den omregnes til våt basis i samsvar med nr. 2.1.3 eller nr. 3.5.2. 

4.2. På grunnlag av CO2, HC og CO 

For systemer med delstrømsfortynning skal det også tas hensyn til delingsforholdet. Som et alternativ til å foreta 

beregningen utelukkende på grunnlag av CO2 i nr. 4.1, skal karbonstrømmen i et likeverdig fortynningssystem qmCp [kg/s] 

(med likeverdig menes et system som er likeverdig med et fullstrømssystem der den samlede strømmen er fortynnet) 

bestemmes ut fra den fortynnede CO2-, HC- og CO-konsentrasjonen, massestrømmen av eksos og prøvestrømmen. Den 

nye ligningen (7-154) er identisk med ligning (7-152) og utfylles bare med fortynningsfaktoren qmdew/qmp. 

𝑞𝑚𝐶𝑒 = (
𝑐𝐶𝑂2,𝑑 − 𝑐𝐶𝑂2,𝑎

100
+

𝑐𝑇𝐻𝐶(𝐶1),𝑑 − 𝑐𝑇𝐻𝐶(𝐶1),𝑎

100
+

𝑐𝐶𝑂,𝑑 − 𝑐𝐶𝑂,𝑎

100
) ∙ 𝑞𝑚𝑒𝑤

12,011

𝑀𝑒
∙
𝑞𝑚𝑑𝑒𝑤

𝑞𝑚𝑝
 

(7-154) 

der 

cCO2,d = CO2-konsentrasjon under våte forhold i den fortynnede eksosen ved utløpet av fortynningstunnelen [ %], 

cCO2,a = CO2-konsentrasjon i omgivelsesluften under våte forhold [%], 

cTHC(C1),d = THC(C1)-konsentrasjon i den fortynnede eksosen ved utløpet av fortynningstunnelen [ %], 

cTHC(C1),a = THC(C1)-konsentrasjon i omgivelsesluften [%], 

cCO,d = CO-konsentrasjon under våte forhold i den fortynnede eksosen ved utløpet av fortynningstunnelen [ %], 

cCO,a = CO-konsentrasjon i omgivelsesluften under våte forhold [%], 
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qmdew = fortynnet prøvestrøm i systemet med delstrømsfortynning [kg/s], 

qmew = massestrøm av eksos under våte forhold [kg/s], 

qmp = prøvestrøm av eksos i systemet med delstrømsfortynning [kg/s], 

Me = eksosens molmasse [g/mol]. 

Dersom CO2 eller CO måles på tørr basis, skal de omregnes til våt basis i samsvar med nr. 2.1.3 eller nr. 3.5.2 i dette 

vedlegg. 

5. Beregning av eksosens molmasse 

Eksosens molmasse skal beregnes ved hjelp av ligning (7-13) (se nr. 2.1.5.2 i dette vedlegg). 

Alternativt kan følgende molmasser for eksosen brukes: 

Me (diesel) = 28,9 g/mol 

Me (LPG) = 28,6 g/mol 

Me (naturgass/biometan) = 28,3 g/mol 

Me (bensin) = 29,0 g/mol 

 _____   
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Tillegg 3 

Statistikk 

1. Aritmetisk gjennomsnitt 

Det aritmetiske gjennomsnittet, y̅, skal beregnes ved hjelp av ligning (7-155): 

�̅� =
∑ 𝑦𝑖

N
𝑖=1

N
 

(7-155) 

2. Standardavvik 

Standardavviket for en prøve, σ, uten skjevhet (f.eks. N–1) skal beregnes ved hjelp av ligning (7-156): 

𝜎𝑦 = √
∑ (𝑦𝑖 − 𝑦)2N

𝑖=1

(N − 1)
 (7-156) 

3. Kvadratisk gjennomsnittsverdi 

Den kvadratiske gjennomsnittsverdien, rmsy, skal beregnes ved hjelp av ligning (7-157): 

𝑟𝑚𝑠𝑦 = √
1

N
∑𝑦𝑖

2

N

𝑖=1

 (7-157) 

4. t-prøve 

Det skal bestemmes om dataene består en t-prøve ved hjelp av følgende ligninger og tabell 7.8: 

a) For en t-prøve uten stikkprøver i par skal t-statistikk og tilsvarende frihetsgrad, v, beregnes ved hjelp av ligning (7-158) 

og (7-159): 

𝑡 =
|�̅�ref − �̅�|

√
𝜎ref

2

Nref
+

𝜎𝑦
2

N

 

(7-158) 

𝑣 =

(
𝜎ref

2

N𝑟𝑒𝑓
+

𝜎𝑦
2

N
)

2

(𝜎ref
2 /Nref)

2

Nref − 1
+

(𝜎𝑦
2/N)

2

N − 1

 (7-159) 

b) For en t-prøve med stikkprøver i par skal t-statistikk og tilsvarende frihetsgrad, v, beregnes ved hjelp av ligning (7-160). 

Legg merke til at εi er feilene (dvs. differansene) mellom hvert par av yrefi og yi: 

𝑡 =
|휀|̅ ∙ √N

σε
 v= N – 1 (7-160) 
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c) Tabell 7.8 skal brukes til å sammenligne t med tabellens tcrit-verdier for ulike frihetsgrader. Dersom t er mindre enn tcrit, 

har t bestått t-prøven. 

Tabell 7.8 

Kritiske t-verdier for ulike frihetsgrader, v 

v Konfidensintervall 

 90 % 95 % 

1 6,314 12,706 

2 2,920 4,303 

3 2,353 3,182 

4 2,132 2,776 

5 2,015 2,571 

6 1,943 2,447 

7 1,895 2,365 

8 1,860 2,306 

9 1,833 2,262 

10 1,812 2,228 

11 1,796 2,201 

12 1,782 2,179 

13 1,771 2,160 

14 1,761 2,145 

15 1,753 2,131 

16 1,746 2,120 

18 1,734 2,101 

20 1,725 2,086 

22 1,717 2,074 

24 1,711 2,064 

26 1,706 2,056 

28 1,701 2,048 

30 1,697 2,042 

35 1,690 2,030 

40 1,684 2,021 

50 1,676 2,009 

70 1,667 1,994 

100 1,660 1,984 

1 000+ 1,645 1,960 

Lineær interpolasjon skal brukes til å fastsette verdier som ikke er vist her.  
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5. F-prøve 

F-statistikk skal beregnes ved hjelp av ligning (7-161): 

𝐹𝑦 =
𝜎𝑦

2

𝜎ref
2  

(7-161) 

a) For en F-prøve med et konfidensintervall på 90 % brukes tabell 7.9 til å sammenligne F med tabellens Fcrit90-verdier for 

(N–1) og (Nref–1). Dersom F er mindre enn Fcrit90, har F bestått F-prøven med et konfidensintervall på 90 %. 

b) For en F-prøve med et konfidensintervall på 95 % brukes tabell 7.10 til å sammenligne F med tabellens Fcrit95-verdier 

for (N–1) og (Nref–1). Dersom F er mindre enn Fcrit95, har F bestått F-prøven med et konfidensintervall på 95 %. 

6. Helling 

Regresjonslinjens helling etter minste kvadraters metode, a1y, skal beregnes ved hjelp av ligning (7-162): 

𝑎1𝑦 =
∑ (𝑦𝑖 − �̅�)N

𝑖=1 ∙ (𝑦ref𝑖 − �̅�ref)

∑ (𝑦ref𝑖 − �̅�ref)
2N

𝑖=1

 
(7-162) 

7. Skjæringspunkt med y-aksen 

Regresjonslinjens skjæringspunkt med y-aksen etter minste kvadraters metode, a0y, skal beregnes ved hjelp av ligning (7-

163): 

𝑎0𝑦 = �̅� − (𝑎1𝑦 ∙ �̅�ref) (7-163) 

8. Standardavvik for estimatet 

Standardavviket for estimatet, SEE, skal beregnes ved hjelp av ligning (7-164): 

𝑆𝐸𝐸𝑦 = √∑ [𝑦𝑖 − 𝑎0𝑦 − (𝑎1𝑦 ∙ 𝑦ref𝑖)]
2N

𝑖=1

N − 2
 (7-164) 

9. Bestemmelseskoeffisient 

Bestemmelseskoeffisienten, r2, skal beregnes ved hjelp av ligning (7-165): 

𝑟𝑦
2 = 1 −

∑ [𝑦𝑖 − 𝑎0𝑦 − (𝑎1𝑦 ∙ 𝑦ref𝑖)]
2N

𝑖=1

∑ [𝑦𝑖 − �̅�]2N
𝑖=1

 (7-165) 

 _____   
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Tillegg 4 

INTERNASJONAL GRAVITASJONSFORMEL 1980 

Jordens tyngdeakselerasjon, ag, varierer avhengig av sted, og ag skal beregnes for den aktuelle breddegraden ved hjelp av 

ligning (7-166): 

ag= 9,7803267715 [1 + 5,2790414 × 10–3 sin2θ+ 2,32718 × 10–5 sin4θ+ 1,262 × 10–7 sin6θ+ 7 × 10–10 sin8θ] (7-166) 

der 

θ = grader nordlig eller sørlig bredde. 

 _____  
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Tillegg 5 

Beregning av partikkelantall 

1. Bestemmelse av partikkelantall 

1.1. Tidsjustering 

For systemer med delstrømsfortynning skal det tas hensyn til oppholdstiden i prøvetakings- og målesystemet for antall 

partikler ved å tidsjustere partikkelantallsignalet i forhold til prøvingssyklusen og eksosens massestrøm etter fram-

gangsmåten i nr. 8.2.1.2 i vedlegg VI. Omdanningstiden for prøvetakings- og målesystemet for partikkelantall skal 

bestemmes i samsvar med nr. 2.1.3.7 i tillegg 1 til vedlegg VI. 

1.2. Bestemmelse av partikkelantall for variable prøvingssykluser (NRTC og LSI-NRTC) og RMC-sykluser med et system 

med delstrømsfortynning 

Ved prøvetaking av partikkelantall med et system med delstrømsfortynning i samsvar med spesifikasjonene som er 

beskrevet i nr. 9.2.3 i vedlegg VI, skal antall partikler som slippes ut i løpet av prøvingssyklusen, beregnes ved hjelp av 

ligning (7-167): 

𝑁 =
𝑚𝑒𝑑𝑓

1,293
∙ 𝑘 ∙ 𝑐�̅� ∙ ƒ�̅� ∙ 106 

(7-167) 

der 

N er antall partikler som slippes ut i løpet av prøvingssyklusen [#/prøving], 

medf er masse av ekvivalent fortynnet eksos gjennom hele syklusen, bestemt ved hjelp av ligning (7-45) (nr. 2.3.1.1.2) 

[kg/prøving], 

k er kalibreringsfaktoren for å korrigere partikkeltellerens målinger til referanseinstrumentets nivå når denne 

korreksjonen ikke anvendes internt i partikkeltelleren. Dersom kalibreringsfaktoren anvendes internt i partikkel-

telleren, skal en verdi på 1 brukes for k i ligning (7-167), 

𝑐�̅� er gjennomsnittskonsentrasjonen av partikler fra den fortynnede eksosen, korrigert til standardforhold (273,2 K 

og 101,33 kPa), partikler per kubikkcentimeter, 

ƒ�̅� er reduksjonsfaktoren for den gjennomsnittlige partikkelkonsentrasjonen for utskilleren for flyktige partikler, som 

gjelder spesifikt for de fortynningsinnstillingene som brukes ved prøvingen, 

der 

𝑐�̅� =
∑ 𝑐𝑠,𝑖

𝑖=𝑛
𝑖=1

𝑛
 (7-168) 

der 

cs,i er en separat måling av partikkelkonsentrasjonen i den fortynnede eksosen fra partikkeltelleren, korrigert for 

koinsidens og til standardforhold (273,2 K og 101,33 kPa), partikler per kubikkcentimeter, 

n er antall målinger av partikkelkonsentrasjonen i løpet av prøvingen. 

1.3. Bestemmelse av partikkelantall for variable prøvingssykluser (NRTC og LSI-NRTC) og RMC-sykluser med et system 

med fullstrømsfortynning 

Ved prøvetaking av partikkelantall med et system med fullstrømsfortynning i samsvar med spesifikasjonene som er 

beskrevet i nr. 9.2.2 i vedlegg VI, skal antall partikler som slippes ut i løpet av prøvingssyklusen, beregnes ved hjelp av 

ligning (7-169): 

𝑁 =
𝑚𝑒𝑑𝑓

1,293
∙ 𝑘 ∙ 𝑐�̅� ∙ ƒ�̅� ∙ 106 

(7-169) 
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der 

N er antall partikler som slippes ut i løpet av prøvingssyklusen [#/prøving], 

med er den samlede strømmen av fortynnet eksos gjennom hele syklusen beregnet i samsvar med en av metodene som 

er beskrevet i nr. 2.2.4.1–2.2.4.3 i vedlegg VII, kg/prøving, 

k er kalibreringsfaktoren for å korrigere partikkeltellerens målinger til referanseinstrumentets nivå når denne 

korreksjonen ikke anvendes internt i partikkeltelleren. Dersom kalibreringsfaktoren anvendes internt i partikkel-

telleren, skal en verdi på 1 brukes for k i ligning (7-169), 

𝑐�̅� er den korrigerte gjennomsnittskonsentrasjonen av partikler fra den fortynnede eksosen, korrigert til standard-

forhold (273,2 K og 101,33 kPa), partikler per kubikkcentimeter, 

ƒ�̅� er reduksjonsfaktoren for den gjennomsnittlige partikkelkonsentrasjonen for utskilleren for flyktige partikler, som 

gjelder spesifikt for de fortynningsinnstillingene som brukes ved prøvingen, 

der 

𝑐̅ =
∑ 𝑐𝑠,𝑖

𝑖=𝑛
𝑖=1

𝑛
 (7-170) 

der 

cs,i er en separat måling av partikkelkonsentrasjonen i den fortynnede eksosen fra partikkeltelleren, korrigert for 

koinsidens og til standardforhold (273,2 K og 101,33 kPa), partikler per kubikkcentimeter, 

n er antall målinger av partikkelkonsentrasjonen i løpet av prøvingen. 

1.4. Bestemmelse av partikkelantall for NRSC-sykluser med enkeltfaser med et system med delstrømsfortynning 

Ved prøvetaking av partikkelantall med et system med delstrømsfortynning i samsvar med spesifikasjonene som er 

beskrevet i nr. 9.2.3 i vedlegg VI, skal partikkelutslippet i hver enkeltfase beregnes ved hjelp av ligning (7-171) ved 

bruk av gjennomsnittsverdiene for fasen: 

Ṅ =
𝑞𝑚𝑒𝑑ƒ

1,293
× 𝑘 × 𝑐�̅� × ƒ�̅� × 106 × 3 600 

(7-171) 

der 

Ṅ er antall partikler som slippes ut i enkeltfasen [#/h], 

qmedf er den ekvivalente massestrømmen av fortynnet eksos under våte forhold i enkeltfasen, bestemt i samsvar med 

ligning (7-51) (nr. 2.3.2.1) [kg/s], 

k er kalibreringsfaktoren for å korrigere partikkeltellerens målinger til referanseinstrumentets nivå når denne 

korreksjonen ikke anvendes internt i partikkeltelleren. Dersom kalibreringsfaktoren anvendes internt i partikkel-

telleren, skal en verdi på 1 brukes for k i ligning (1-171), 

𝑐�̅� er gjennomsnittskonsentrasjonen av partikler fra den fortynnede eksosen i enkeltfasen, korrigert til standard-

forhold (273,2 K og 101,33 kPa), partikler per kubikkcentimeter, 

ƒ�̅� er reduksjonsfaktoren for den gjennomsnittlige partikkelkonsentrasjonen for utskilleren for flyktige partikler, 

som gjelder spesifikt for de fortynningsinnstillingene som brukes ved prøvingen, 
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der 

𝑐�̅� =
∑ 𝑐𝑠,𝑖

𝑖=𝑛
𝑖=1

𝑛
 (7-172) 

der 

cs,i er en separat måling av partikkelkonsentrasjonen i den fortynnede eksosen fra partikkeltelleren, korrigert for 

koinsidens og til standardforhold (273,2 K og 101,33 kPa), partikler per kubikkcentimeter, 

n er antall målinger av partikkelkonsentrasjonen i løpet av prøvingsperioden for enkeltfasen. 

1.5. Bestemmelse av partikkelantall for sykluser med enkeltfaser med et system med fullstrømsfortynning 

Ved prøvetaking av partikkelantall med et system med fullstrømsfortynning i samsvar med spesifikasjonene som er 

beskrevet i nr. 9.2.2 i vedlegg VI, skal partikkelutslippet i hver enkeltfase beregnes ved hjelp av ligning (7-173) ved 

bruk av gjennomsnittsverdiene for fasen: 

Ṅ =
𝑞𝑚𝑑𝑒𝑤

1,293
× 𝑘 × 𝑐�̅� × ƒ�̅� × 106 × 3 600 

(7-173) 

der 

Ṅ er antall partikler som slippes ut i enkeltfasen [#/h], 

qmdew er den samlede massestrømmen av fortynnet eksos under våte forhold i enkeltfasen [kg/s], 

k er kalibreringsfaktoren for å korrigere partikkeltellerens målinger til referanseinstrumentets nivå når denne 

korreksjonen ikke anvendes internt i partikkeltelleren. Dersom kalibreringsfaktoren anvendes internt i partikkel-

telleren, skal en verdi på 1 brukes for k i ligning (7-173), 

𝑐�̅� er gjennomsnittskonsentrasjonen av partikler fra den fortynnede eksosen i enkeltfasen, korrigert til standard-

forhold (273,2 K og 101,33 kPa), partikler per kubikkcentimeter, 

ƒ�̅� er reduksjonsfaktoren for den gjennomsnittlige partikkelkonsentrasjonen for utskilleren for flyktige partikler, 

som gjelder spesifikt for de fortynningsinnstillingene som brukes ved prøvingen, 

der 

𝑐�̅� =
∑ 𝑐𝑠,𝑖

𝑖=𝑛
𝑖=1

𝑛
 (7-174) 

der 

cs,i er en separat måling av partikkelkonsentrasjonen i den fortynnede eksosen fra partikkeltelleren, korrigert for 

koinsidens og til standardforhold (273,2 K og 101,33 kPa), partikler per kubikkcentimeter, 

n er antall målinger av partikkelkonsentrasjonen i løpet av prøvingsperioden for enkeltfasen. 

2. Prøvingsresultat 

2.1. Beregning av de spesifikke utslippene for variable prøvingssykluser (NRTC og LSI-NRTC) og RMC-sykluser 

For hver enkelt relevante RMC-syklus, NRTC-syklus med varmstart og NRTC-syklus med kaldstart skal de spesifikke 

utslippene i antall partikler/kWh beregnes ved hjelp av ligning (7-175): 

𝑒 =
𝑁

𝑊𝑎𝑐𝑡
 

(7-175) 
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der 

N er antall partikler som slippes ut i løpet av den relevante RMC-syklusen, NRTC-syklusen med varmstart eller 

NRTC-syklusen med kaldstart, 

Wact er det faktiske arbeidet utført i syklusen i samsvar med nr. 7.8.3.4 i vedlegg VI [kWh]. 

For en RMC-syklus skal de spesifikke utslippene når det gjelder en motor med et system for etterbehandling av eksos 

med uregelmessig (periodisk) regenerering (se nr. 6.6.2 i vedlegg VI), korrigeres enten med den gjeldende 

multiplikative justeringsfaktoren eller med den gjeldende additive justeringsfaktoren. Dersom uregelmessig regenere-

ring ikke fant sted under prøvingen, skal oppjusteringsfaktoren brukes (kru,m eller kru,a). Dersom uregelmessig regenere-

ring fant sted under prøvingen, skal nedjusteringsfaktoren brukes (krd,m eller krd,a). 

For en RMC-syklus skal det endelige resultatet også justeres med den gjeldende multiplikative eller additive juste-

ringsfaktoren som er fastsatt i samsvar med kravene i vedlegg III. 

2.1.1. Veid gjennomsnittlig NRTC-prøvingsresultat 

For NRTC-syklusen skal det endelige prøvingsresultatet være et veid gjennomsnitt av kaldstart- og varmstartprøvingen 

(herunder uregelmessig regenerering dersom det er relevant) som skal beregnes ved hjelp av ligning (7-176) eller  

(7-177): 

a) For multiplikativ regenereringsjustering eller motorer uten et system for etterbehandling av eksos med uregelmessig 

regenerering 

𝑒 = 𝑘𝑟 (
(0,1 × 𝑁𝑐𝑜𝑙𝑑) + (0,9 × 𝑁ℎ𝑜𝑡)

(0,1 × 𝑊𝑎𝑐𝑡,𝑐𝑜𝑙𝑑) + (0,9 × 𝑊𝑎𝑐𝑡,ℎ𝑜𝑡)
)  

(7-176) 

For additiv regenereringsjustering 

𝑒 = 𝑘𝑟 + (
(0,1 × 𝑁𝑐𝑜𝑙𝑑) + (0,9 × 𝑁ℎ𝑜𝑡)

(0,1 × 𝑊𝑎𝑐𝑡,𝑐𝑜𝑙𝑑) + (0,9 × 𝑊𝑎𝑐𝑡,ℎ𝑜𝑡)
)  

(7-177) 

der 

Ncold er det samlede antall partikler som slippes ut i løpet av hele NRTC-prøvingssyklusen med kaldstart, 

Nhot er det samlede antall partikler som slippes ut i løpet av hele NRTC-prøvingssyklusen med varmstart, 

Wact,cold er det faktiske arbeidet utført i løpet av NRTC-prøvingssyklusen med kaldstart i samsvar med nr. 7.8.3.4 i 

vedlegg VI [kWh], 

Wact, hot er det faktiske arbeidet utført i løpet av NRTC-prøvingssyklusen med varmstart i samsvar med nr. 7.8.3.4 i 

vedlegg VI [kWh], 

kr er regenereringsjusteringen, i samsvar med nr. 6.6.2 i vedlegg VI, eller når det gjelder motorer uten et system 

for etterbehandling av eksos med uregelmessig regenerering , kr = 1. 

Dersom uregelmessig regenerering ikke fant sted under prøvingen, skal oppjusteringsfaktoren brukes (kru,m eller kru,a). 

Dersom uregelmessig regenerering fant sted under prøvingen, skal nedjusteringsfaktoren brukes (krd,m eller krd,a). 

Resultatet, eventuelt medregnet justeringsfaktoren for uregelmessig regenerering, skal også justeres med den gjeldende 

multiplikative eller additive justeringsfaktoren som er fastsatt i samsvar med kravene i vedlegg III. 

2.2. Beregning av de spesifikke utslippene for NRSC-prøvinger med enkeltfaser 

De spesifikke utslippene e [#/kWh] skal beregnes ved hjelp av ligning (7-178): 

𝑒 =
∑ (Ṅ𝑖 ∙ 𝑊𝐹𝑖)

Nmode
𝑖=1

∑ (𝑃𝑖 ∙ 𝑊𝐹𝑖)
Nmode

𝑖=1

 
(7-178) 
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der 

Pi er motoreffekt for fase i [kW] med Pi = Pmaxi + Pauxi (se nr. 6.3 og 7.7.1.3 i vedlegg VI), 

WFi er vektingsfaktoren for fase i [-], 

Ṅi er den gjennomsnittlige utslippsmassestrømmen for fase i [#/h] fra ligning (7-171) eller (7-173) avhengig av 

fortynningsmetoden. 

Når det gjelder en motor med et system for etterbehandling av eksos med uregelmessig (periodisk) regenerering (se 

nr. 6.6.2 i vedlegg VI), skal de spesifikke utslippene korrigeres enten med den gjeldende multiplikative justeringsfak-

toren eller med den gjeldende additive justeringsfaktoren. Dersom uregelmessig regenerering ikke fant sted under 

prøvingen, skal oppjusteringsfaktoren brukes (kru,m eller kru,a). Dersom uregelmessig regenerering fant sted under 

prøvingen, skal nedjusteringsfaktoren brukes (krd,m eller krd,a). Når justeringsfaktorene er bestemt for hver fase, skal de 

brukes for hver fase ved beregningen av det veide utslippsresultatet i ligning (7-178). 

Resultatet, eventuelt medregnet justeringsfaktoren for uregelmessig regenerering, skal også justeres med den gjeldende 

multiplikative eller additive justeringsfaktoren som er fastsatt i samsvar med kravene i vedlegg III. 

2.3. Avrunding av endelige resultater 

De endelige resultatene av NRTC-prøvingen og de veide gjennomsnittsresultatene av NRTC-prøvingen skal avrundes i 

ett trinn til tre signifikante sifre i samsvar med ASTM E 29-06B. Det er ikke tillatt med noen avrunding av 

mellomliggende verdier som fører til det endelige bremsespesifikke utslippsresultatet. 

2.4. Bestemmelse av antall bakgrunnspartikler 

2.4.1. På motorprodusentens anmodning kan det tas prøver av bakgrunnskonsentrasjonene av partikler i fortynningstunnelen, 

før eller etter prøvingen, fra et punkt nedstrøms partikkel- og hydrokarbonfiltrene inn i målesystemet for partikkelantall 

for å bestemme bakgrunnskonsentrasjonene av partikler i tunnelen. 

2.4.2. Det skal ikke være tillatt å trekke fra bakgrunnskonsentrasjonene av partikler i tunnelen ved typegodkjenning, men det 

kan gjøres på produsentens anmodning med forhåndsgodkjenning fra godkjenningsmyndigheten ved prøving av produk-

sjonssamsvar dersom det kan påvises at bidraget fra bakgrunnsverdiene i tunnelen er betydelig. Dette kan deretter 

trekkes fra verdiene som måles i den fortynnede eksosen. 

 _____   
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Tillegg 6 

Beregning av ammoniakkutslipp 

1. Beregning av gjennomsnittskonsentrasjonen for variable prøvingssykluser (NRTC og LSI-NRTC) og RMC-sykluser 

Den gjennomsnittlige NH3-konsentrasjonen i eksosen gjennom hele prøvingssyklusen cNH3 [ppm] skal bestemmes ved å 

integrere momentanverdiene gjennom hele syklusen. Ligning (7-179) skal brukes: 

𝑐NH3 =
1

𝑛
∑𝑐NH3,𝑖

𝑖=𝑛

𝑖=1

 (7-179) 

der 

cNH3,i er den momentane NH3-konsentrasjonen i eksosen [ppm], 

n er antallet målinger. 

For NRTC-syklusen skal det endelige prøvingsresultatet beregnes ved hjelp av ligning (7-180): 

cNH3= (0,1 × cNH3,cold) + (0,9 × cNH3,hot) (7-180) 

der 

cNH3,cold er den gjennomsnittlige NH3-konsentrasjonen i NRTC-prøvingen med kaldstart [ppm], 

cNH3,hot er den gjennomsnittlige NH3-konsentrasjonen i NRTC-prøvingen med varmstart [ppm]. 

2. Beregning av gjennomsnittskonsentrasjonen for NRSC-syklusen med enkeltfaser 

Den gjennomsnittlige NH3-konsentrasjonen i eksosen gjennom hele prøvingssyklusen cNH3 [ppm] skal bestemmes ved å 

måle gjennomsnittskonsentrasjonen for hver fase og veie resultatet i samsvar med vektingsfaktorene som gjelder for 

prøvingssyklusen. Ligning (7-181) skal brukes: 

𝑐NH3 = ∑ 𝑐N̅H3,𝑖

Nmode

𝑖=1

∙ 𝑊𝐹𝑖 (7-181) 

der 

𝑐N̅H3,𝑖 er den gjennomsnittlige NH3-konsentrasjonen i eksosen for fase i [ppm], 

Nmode er antallet faser i prøvingssyklusen, 

WFi er vektingsfaktoren for fase i [-]. 

 _____  
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VEDLEGG VIII 

Ytelseskrav og prøvingsmetoder for dobbeltdrivstoffmotorer 

1. Virkeområde 

Dette vedlegg får anvendelse på dobbeltdrivstoffmotorer og motorer som definert i artikkel 3 nr. 18 i forordning 

(EU) 2016/1628 når de er i drift med både et flytende og et gassformig drivstoff samtidig (dobbeltdrivstofftilstand). 

Dette vedlegg får ikke anvendelse på prøving av motorer, herunder dobbeltdrivstoffmotorer, når de er i drift 

utelukkende med et flytende eller utelukkende med et gassformig drivstoff (dvs. når gassenergifaktoren (GER) er  

1 eller 0 avhengig av drivstofftypen). I dette tilfellet er kravene de samme som for en enkeltdrivstoffmotor. 

Typegodkjenning av motorer som drives med en kombinasjon av mer enn ett flytende drivstoff og et gassformig 

drivstoff samtidig eller et flytende drivstoff og mer enn ett gassformig drivstoff samtidig, skal følge framgangsmåten 

for ny teknologi eller nye prinsipper som er definert i artikkel 33 i forordning (EU) 2016/1628. 

2. Definisjoner og forkortelser 

I dette vedlegg menes med 

2.1. «gassenergifaktor (GER)» det samme som definert i artikkel 3 nr. 20 i forordning (EU) 2016/1628 på grunnlag av 

nedre brennverdi, 

2.2. «GERcycle» den gjennomsnittlige gassenergifaktoren når motoren kjøres i den relevante motorprøvingssyklusen, 

2.3. «dobbeltdrivstoffmotor av type 1A» enten 

a) en dobbeltdrivstoffmotor i en underkategori av NRE 19 ≤ kW ≤ 560 som kjører i NRTC-prøvingssyklusen med 

varmstart med en gjennomsnittlig gassenergifaktor som ikke er lavere enn 90 % (GERNRTC, hot ≥ 0,9), som ikke 

går på tomgang utelukkende med et flytende drivstoff, og som ikke har flytende drivstofftilstand, eller 

b) en dobbeltdrivstoffmotor i en annen (under)kategori enn en underkategori av NRE 19 ≤ kW ≤ 560 som kjører i 

NRSC-prøvingssyklusen med en gjennomsnittlig gassenergifaktor som ikke er lavere enn 90 % (GERNRSC 

≥ 0,9), som ikke går på tomgang utelukkende med et flytende drivstoff, og som ikke har flytende drivstoff-

tilstand, 

2.4. «dobbeltdrivstoffmotor av type 1B» enten 

a) en dobbeltdrivstoffmotor i en underkategori av NRE 19 ≤ kW ≤ 560 som kjører i NRTC-prøvingssyklusen med 

varmstart med en gjennomsnittlig gassenergifaktor som ikke er lavere enn 90 % (GERNRTC, hot ≥ 0,9), som ikke 

går på tomgang utelukkende med et flytende drivstoff i dobbeltdrivstofftilstand, og som har flytende drivstoff-

tilstand, eller 

b) en dobbeltdrivstoffmotor i en annen (under)kategori enn en underkategori av NRE 19 ≤ kW ≤ 560 som kjører i 

NRSC-prøvingssyklusen med en gjennomsnittlig gassenergifaktor som ikke er lavere enn 90 % (GERNRSC 

≥ 0,9), som ikke går på tomgang utelukkende med et flytende drivstoff i dobbeltdrivstofftilstand, og som har 

flytende drivstofftilstand,  

2.5. «dobbeltdrivstoffmotor av type 2A» enten 

a) en dobbeltdrivstoffmotor i en underkategori av NRE 19 ≤ kW ≤ 560 som kjører i NRTC-prøvingssyklusen med 

varmstart med en gjennomsnittlig gassenergifaktor mellom 10 % og 90 % (0,1 < GERNRTC, hot < 0,9), og som ikke 

har flytende drivstofftilstand, eller som kjører i NRTC-prøvingssyklusen med varmstart med en gjennomsnittlig 

gassenergifaktor som ikke er lavere enn 90 % (GERNRTC, hot ≥ 0,9), men som går på tomgang utelukkende med et 

flytende drivstoff, og som ikke har flytende drivstofftilstand, eller 

b) en dobbeltdrivstoffmotor i en annen (under)kategori enn en underkategori av NRE 19 ≤ kW ≤ 560 som kjører i 

NRSC-prøvingssyklusen med en gjennomsnittlig gassenergifaktor mellom 10 % og 90 % (0,1 < GERNRSC < 0,9), 

og som ikke har flytende drivstofftilstand, eller som kjører i NRSC-prøvingssyklusen med en gjennomsnittlig 

gassenergifaktor som ikke er lavere enn 90 % (GERNRSC ≥ 0,9), men som går på tomgang utelukkende med et 

flytende drivstoff, og som ikke har flytende drivstofftilstand,  
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2.6. «dobbeltdrivstoffmotor av type 2B» enten 

a) en dobbeltdrivstoffmotor i en underkategori av NRE 19 ≤ kW ≤ 560 som kjører i NRTC-prøvingssyklusen med 

varmstart med en gjennomsnittlig gassenergifaktor mellom 10 % og 90 % (0,1 < GERNRTC, hot < 0,9), og som har 

flytende drivstofftilstand, eller som kjører i NRTC-prøvingssyklusen med varmstart med en gjennomsnittlig 

gassenergifaktor som ikke er lavere enn 90 % (GERNRTC, hot ≥ 0,9), og som har flytende drivstofftilstand, men 

kan gå på tomgang utelukkende med et flytende drivstoff i dobbeltdrivstofftilstand, eller 

b) en dobbeltdrivstoffmotor i en annen (under)kategori enn en underkategori av NRE 19 ≤ kW ≤ 560 som kjører i 

NRSC-prøvingssyklusen med en gjennomsnittlig gassenergifaktor mellom 10 % og 90 % (0,1 < GERNRSC < 0,9), 

og som ikke har flytende drivstofftilstand, eller som kjører i NRSC-prøvingssyklusen med en gjennomsnittlig 

gassenergifaktor som ikke er lavere enn 90 % (GERNRSC ≥ 0,9), og som har flytende drivstofftilstand, men kan 

gå på tomgang utelukkende med et flytende drivstoff i dobbeltdrivstofftilstand, 

2.7. «dobbeltdrivstoffmotor av type 3B» enten 

a) en dobbeltdrivstoffmotor i en underkategori av NRE 19 ≤ kW ≤ 560 som kjører i NRTC-prøvingssyklusen med 

varmstart med en gjennomsnittlig gassenergifaktor som ikke er høyere enn 10 % (GERNRTC, hot ≤ 0,1), og som 

har flytende drivstofftilstand, eller 

b) en dobbeltdrivstoffmotor i en annen (under)kategori enn en underkategori av NRE 19 ≤ kW ≤ 560 som kjører i 

NRSC-prøvingssyklusen med en gjennomsnittlig gassenergifaktor som ikke er høyere enn 10 % (GERNRSC ≤ 0,1), 

og som har flytende drivstofftilstand. 

3. Særlige tilleggskrav til godkjenning av dobbeltdrivstoffmotorer 

3.1. Motorer med regulerbar betjening av GERcycle 

Dersom verdien for GERcycle for en bestemt motortype kan reduseres fra den høyeste verdien ved hjelp av regulerbar 

betjening, skal minsteverdien for GERcycle ikke begrenses, men motoren skal kunne overholde utslipps-

grenseverdiene ved alle verdier for GERcycle som produsenten tillater. 

4. Generelle krav 

4.1. Driftstilstander for dobbeltdrivstoffmotorer 

4.1.1. Vilkår for at en dobbeltdrivstoffmotor kan brukes i flytende drivstofftilstand 

En dobbeltdrivstoffmotor kan brukes i flytende drivstofftilstand bare dersom den ved drift i flytende drivstofftilstand 

er sertifisert i samsvar med alle kravene i denne forordning om drift utelukkende med det angitte flytende 

drivstoffet. 

Når en dobbeltdrivstoffmotor er utviklet fra en motor for flytende drivstoff som allerede er sertifisert, kreves et nytt 

EU-typegodkjenningsdokument for flytende drivstofftilstand. 

4.1.2. Vilkår for at en dobbeltdrivstoffmotor kan gå på tomgang utelukkende med flytende drivstoff 

4.1.2.1. Dobbeltdrivstoffmotorer av type 1A skal ikke gå på tomgang utelukkende med flytende drivstoff, unntatt under 

forholdene for oppvarming og start som er definert i nr. 4.1.3. 

4.1.2.2. Dobbeltdrivstoffmotorer av type 1B skal ikke gå på tomgang utelukkende med flytende drivstoff i dobbeltdrivstoff-

tilstand. 

4.1.2.3. Dobbeltdrivstoffmotorer av type 2A, 2B og 3B kan gå på tomgang utelukkende med flytende drivstoff. 

4.1.3. Vilkår for at en dobbeltdrivstoffmotor kan varmes opp eller starte utelukkende med flytende drivstoff 

4.1.3.1. En dobbeltdrivstoffmotor av type 1B, type 2B eller type 3B kan varmes opp eller starte utelukkende med flytende 

drivstoff. Dersom strategien for utslippskontroll under oppvarming eller start i dobbeltdrivstofftilstand er den samme 

som den tilsvarende strategien for utslippskontroll i flytende drivstofftilstand, kan motoren brukes i dobbeltdrivstoff-

tilstand ved oppvarming eller start. Dersom dette vilkåret ikke er oppfylt, skal motoren varmes opp eller starte 

utelukkende med flytende drivstoff når den er i flytende drivstofftilstand.  
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4.1.3.2. En dobbeltdrivstoffmotor av type 1A eller type 2A kan varmes opp eller starte utelukkende med flytende drivstoff.  

I så fall skal strategien imidlertid erklæres som en hjelpestrategi for utslippskontroll (AECS) og følgende tilleggs-

krav skal være oppfylt: 

4.1.3.2.1. Strategien skal ikke lenger være aktiv når kjølevæsketemperaturen har nådd en temperatur på 343 K (70 °C), eller 

innen 15 minutter etter at den er blitt aktivert, avhengig av hva som inntreffer først. 

4.1.3.2.2. Servicetilstanden skal være aktivert mens strategien er aktiv. 

4.2. Servicetilstand 

4.2.1. Vilkår for at dobbeltdrivstoffmotorer kan brukes i servicetilstand 

Når en motor brukes i servicetilstand, er den omfattet av en driftsbegrensning og er midlertidig unntatt fra kravene 

til eksosutslipp og NOx-kontroll som er angitt i denne forordning. 

4.2.2. Driftsbegrensning i servicetilstand 

4.2.2.1. Krav til andre motorkategorier enn IWP, IWA, RLL og RLR 

Driftsbegrensningen som gjelder for ikke-veigående mobile maskiner som er utstyrt med en dobbeltdrivstoffmotor i 

en annen motorkategori enn IWP, IWA, RLL og RLR som brukes i servicetilstand, er den som aktiveres av systemet 

for kraftig motivering som er angitt i nr. 5.4 i tillegg 1 til vedlegg IV. 

Av sikkerhetshensyn og for å gi mulighet for egendiagnose med automatisk reparasjon er det i samsvar med nr. 5.5 i 

tillegg 1 til vedlegg IV tillatt å bruke en funksjon som overstyrer motiveringen og gir full motoreffekt. 

Driftsbegrensningen skal ellers ikke deaktiveres av at varslings- og motiveringssystemene angitt i vedlegg IV 

aktiveres eller deaktiveres. 

Aktivering og deaktivering av servicetilstanden skal ikke aktivere eller deaktivere varslings- og motiverings-

systemene som er angitt i vedlegg IV. 

4.2.2.2. Krav til motorkategori IWP, IWA, RLL og RLR 

Av sikkerhetshensyn skal drift i servicetilstand være tillatt for motorer i kategori IWP, IWA, RLL og RLR uten 

begrensning av motorens dreiemoment eller turtall. I dette tilfellet skal den interne dataloggen når en drifts-

begrensning ville ha vært aktivert i samsvar med nr. 4.2.2.3, registrere i det permanente dataminnet alle tilfeller av 

motordrift der driftsbegrensningen er aktiv, på en måte som sikrer at opplysningene ikke kan slettes med overlegg. 

Det skal være mulig for nasjonale tilsynsmyndigheter å lese disse registrene med en avleser. 

4.2.2.3. Aktivering av driftsbegrensningen 

Driftsbegrensningen skal aktiveres automatisk når servicetilstanden aktiveres. 

Når servicetilstanden aktiveres i samsvar med nr. 4.2.3 på grunn av en feil i gassforsyningssystemet, skal drifts-

begrensningen aktiveres innen 30 minutters driftstid etter at servicetilstanden er aktivert. 

Når servicetilstanden aktiveres på grunn av at gasstanken er tom, skal driftsbegrensningen aktiveres så snart 

servicetilstanden aktiveres. 

4.2.2.4. Deaktivering av driftsbegrensningen 

Driftsbegrensningen skal deaktiveres når motoren ikke lenger er i servicetilstand.  
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4.2.3. Manglende tilgang på gassformig drivstoff ved drift i dobbeltdrivstofftilstand 

For å gjøre det mulig å flytte ikke-veigående mobile maskiner til et sikkert sted dersom gasstanken er tom, eller 

dersom det oppstår en feil i gassforsyningssystemet, skal følgende gjelde: 

a) Dobbeltdrivstoffmotorer av type 1A og 2A skal aktivere servicetilstanden. 

b) Dobbeltdrivstoffmotorer av type 1B, 2B og 3B skal brukes i flytende drivstofftilstand. 

4.2.3.1. Manglende tilgang på gassformig drivstoff – tom gasstank 

Dersom gasstanken er tom, skal servicetilstand, eller dersom det er hensiktsmessig i samsvar med nr. 4.2.3, flytende 

drivstofftilstand aktiveres så snart motorsystemet har påvist at tanken er tom. 

Når gassmengden i tanken igjen når det nivået som berettiget aktivering av varslingssystemet for tom tank i samsvar 

med nr. 4.3.2, kan servicetilstanden deaktiveres eller eventuelt dobbeltdrivstofftilstanden reaktiveres. 

4.2.3.2. Manglende tilgang på gassformig drivstoff – feil i gassforsyningen 

Dersom det har oppstått en feil i gassforsyningssystemet som fører til manglende tilgang på gassformig drivstoff, 

skal servicetilstand, eller dersom det er hensiktsmessig i samsvar med nr. 4.2.3, flytende drivstofftilstand aktiveres 

når gassforsyningen ikke er tilgjengelig. 

Når gassforsyningen blir tilgjengelig, kan servicetilstanden deaktiveres eller eventuelt dobbeltdrivstofftilstanden 

reaktiveres. 

4.3. Indikatorer for dobbeltdrivstofftilstand 

4.3.1. Driftsindikator for dobbeltdrivstofftilstand 

Ikke-veigående mobile maskiner skal gi operatøren en visuell angivelse av motorens driftstilstand (dobbeltdrivstoff-

tilstand, flytende drivstofftilstand eller servicetilstand). 

Denne indikatorens egenskaper og plassering skal overlates til OEM-produsentens eget skjønn og kan inngå i et 

allerede eksisterende system av visuelle indikatorer. 

Denne indikatoren kan suppleres med et system for å vise meldinger. Systemet som brukes for å vise de meldingene 

som er nevnt i dette nummer, kan være det samme som de som brukes til diagnosesystemet for NOx-kontroll eller 

for andre vedlikeholdsformål. 

Det visuelle elementet i driftsindikatoren for dobbeltdrivstofftilstand skal ikke være det samme som det som brukes 

til diagnosesystemet for NOx-kontroll eller for andre vedlikeholdsformål. 

Sikkerhetsvarsler har alltid visningsprioritet framfor angivelse av driftstilstand. 

4.3.1.1. Driftsindikatoren for dobbeltdrivstofftilstand skal stilles på servicetilstand så snart servicetilstanden aktiveres (dvs. 

før den faktisk blir aktiv), og angivelsen skal vare så lenge servicetilstanden er aktiv. 

4.3.1.2. Driftsindikatoren for dobbeltdrivstofftilstand skal være innstilt på dobbeltdrivstofftilstand eller flytende drivstoff-

tilstand i minst ett minutt så snart motorens driftstilstand endres fra flytende drivstofftilstand til dobbeltdrivstoff-

tilstand eller omvendt. Denne angivelsen kreves også i minst ett minutt når tenningen er tilkoplet, eller på 

anmodning fra produsenten når motoren settes i gang. Angivelsen skal også vises på operatørens anmodning. 

4.3.2. Varslingssystem for tom gasstank (varslingssystem for dobbeltdrivstoftilstand) 

Ikke-veigående mobile maskiner med dobbeltdrivstoffmotor skal være utstyrt med et varslingssystem for dobbelt-

drivstofftilstand som varsler operatøren om at gasstanken snart er tom. 

Varslingssystemet for dobbeltdrivstofftilstand skal være aktivt til tanken fylles opp til et nivå som ligger over nivået 

der varslingssystemet aktiveres.  
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Varslingssystemet kan avbrytes midlertidig av andre varslingssignaler som gir viktige meldinger om sikkerhet. 

Det skal ikke være mulig å slå av varslingssystemet for drivstofftilstand ved hjelp av en avleser dersom årsaken til at 

varslingen aktiveres, ikke er blitt korrigert. 

4.3.2.1. Egenskaper for varslingssystemet for dobbeltdrivstofftilstand 

Varslingssystemet for dobbeltdrivstofftilstand skal bestå av et visuelt varslingssystem (ikon, piktogram osv.) som 

produsenten velger selv. 

Det kan etter produsentens valg også bestå av et lydsignal. I så fall skal det være tillatt for operatøren å slå av denne 

komponenten. 

Det visuelle elementet i varslingssystemet for dobbeltdrivstofftilstand skal ikke være det samme som det som brukes 

til diagnosesystemet for NOx-kontroll eller for andre vedlikeholdsformål. 

I tillegg kan varslingssystemet for dobbeltdrivstofftilstand vise korte meldinger, herunder meldinger som tydelig 

angir gjenstående strekning eller tid før driftsbegrensningen aktiveres. 

Systemet som brukes for å vise de advarslene eller meldingene som er nevnt i dette nummer, kan være det samme 

som det som brukes til å vise advarsler eller meldinger i forbindelse med diagnosesystemet for NOx-kontroll eller 

advarsler eller meldinger for andre vedlikeholdsformål. 

En funksjon som gjør det mulig for operatøren å dempe de visuelle alarmene fra varslingssystemet, kan installeres i 

ikke-veigående mobile maskiner til bruk av redningstjenesten eller i ikke-veigående mobile maskiner som er 

konstruert og bygd for å brukes av væpnede styrker, sivilforsvar, brannvesen og instanser som er ansvarlige for å 

ivareta offentlig orden. 

4.4. Oppgitt dreiemoment 

4.4.1. Oppgitt dreiemoment når en dobbeltdrivstoffmotor brukes i dobbeltdrivstofftilstand 

Når en dobbeltdrivstoffmotor brukes i dobbeltdrivstofftilstand, gjelder følgende: 

a) Referansedreiemomentkurven som oppgis, skal være den som oppnås når motoren prøves i en prøvingsbenk for 

motorer i dobbeltdrivstofftilstand. 

b) De registrerte faktiske dreiemomentene (angitt dreiemoment og friksjonsmoment) skal være resultatet av 

dobbeltdrivstofforbrenning og ikke det resultatet som oppnås ved drift utelukkende med flytende drivstoff. 

4.4.2. Oppgitt dreiemoment når en dobbeltdrivstoffmotor brukes i flytende drivstofftilstand 

Når en dobbeltdrivstoffmotor brukes i flytende drivstofftilstand, skal referansedreiemomentkurven som oppgis, være 

den som oppnås når motoren prøves i en prøvingsbenk for motorer i flytende drivstofftilstand. 

4.5. Tilleggskrav 

4.5.1. Dersom det brukes tilpasningsstrategier for en dobbeltdrivstoffmotor, skal disse, i tillegg til å oppfylle kravene i 

vedlegg IV, også oppfylle følgende krav: 

a) Motoren skal alltid være innenfor dobbeltdrivstoffmotortypen (type 1A, 2B osv.) som er angitt for EU-typegod-

kjenning. 

b) For en motor av type 2 skal resultatforskjellen mellom den høyeste og den laveste GERcycle innenfor familien 

aldri overstige prosentandelen som er angitt i nr. 3.1.1, unntatt der det er tillatt i henhold til nr. 3.2.1. 

4.6 Typegodkjenningen skal være betinget av at produsenten av originalutstyr og sluttbrukerne, i samsvar med 

vedlegg XIV og XV, får anvisninger om montering og bruk av dobbeltdrivstoffmotoren, herunder servicetilstanden 

nevnt i nr. 4.2 og indikatorsystemet for dobbeltdrivstoffmotorer nevnt i nr. 4.3.  
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5. Ytelseskrav 

5.1. Ytelseskravene, herunder utslippsgrenseverdiene og kravene til EU-typegodkjenning som får anvendelse på dobbelt-

drivstoffmotorer, er de samme som for enhver annen motor i den aktuelle motorkategorien i samsvar med denne 

forordning og forordning (EU) 2016/1628, med mindre noe annet er fastsatt i dette vedlegg. 

5.2 Hydrokarbongrensen (HC) for drift i dobbeltdrivstofftilstand skal bestemmes ved hjelp av den gjennomsnittlige 

gassenergifaktoren (GER) gjennom hele den angitte prøvingssyklusen i samsvar med vedlegg II til forordning (EU) 

2016/1628. 

5.3 De tekniske kravene til strategier for utslippskontroll, herunder dokumentasjonen som kreves for å demonstrere 

disse strategiene, de tekniske bestemmelsene som beskytter mot ulovlige inngrep, og forbudet mot manipulasjons-

innretninger, er de samme som for enhver annen motor i den aktuelle motorkategorien i samsvar med vedlegg IV. 

5.4 De detaljerte tekniske kravene på området som er tilknyttet den relevante NRSC-prøvingssyklusen, der mengden 

som utslippene kan overstige grenseverdiene fastsatt i vedlegg II til forordning (EU) 2016/1628 med, kontrolleres, 

er de samme som for enhver annen motor i den aktuelle motorkategorien i samsvar med vedlegg IV. 

6. Demonstrasjonskrav 

6.1. Demonstrasjonskravene som får anvendelse på dobbeltdrivstoffmotorer, er de samme som for enhver annen motor i 

den aktuelle motorkategorien i samsvar med denne forordning og forordning (EU) 2016/1628, med mindre noe 

annet er fastsatt i avsnitt 6. 

6.2. Samsvar med de gjeldende grenseverdiene skal demonstreres i dobbeltdrivstofftilstand. 

6.3. For dobbeltdrivstoffmotorer med flytende drivstofftilstand (dvs. type 1B, 2B, 3B) skal samsvar med de gjeldende 

grenseverdiene også demonstreres i flytende drivstofftilstand. 

6.4. Ytterligere demonstrasjonskrav for type 2-motorer 

6.4.1 Produsenten skal framlegge for godkjenningsmyndigheten dokumentasjon som viser at GERcycle-intervallet for alle 

medlemmer av dobbeltdrivstoffmotorfamilien er innenfor prosentandelen som er angitt i nr. 3.1.1, eller når det 

gjelder motorer med regulerbar betjening av GERcycle, oppfyller kravene i nr. 6.5 (for eksempel gjennom algoritmer, 

funksjonsanalyser, beregninger, simuleringer, resultater av tidligere prøvinger osv.). 

6.5 Ytterligere demonstrasjonskrav for motorer med regulerbar betjening av GERcycle 

6.5.1 Samsvar med de gjeldende grenseverdiene skal dokumenteres ved laveste og høyeste verdi for GERcycle som 

produsenten tillater. 

6.6. Krav til demonstrasjon av holdbarheten til en dobbeltdrivstoffmotor 

6.6.1 Bestemmelsene i vedlegg III får anvendelse. 

6.7. Demonstrasjon av driftsindikatorer, varslingssystem og driftsbegrensning for en dobbeltdrivstoffmotor 

6.7.1 Som en del av søknaden om EU-typegodkjenning i henhold til denne forordning, skal produsenten demonstrere at 

driftsindikatorene for dobbeltdrivstofftilstand, varslingssystemet og driftsbegrensningen fungerer i samsvar med 

bestemmelsene i tillegg 1. 

7. Krav for å sikre at NOx-kontrolltiltakene fungerer som de skal 

7.1. Vedlegg IV (tekniske krav til NOx-kontrolltiltak) får anvendelse på dobbeltdrivstoffmotorer, uavhengig av om de 

brukes i dobbeltdrivstofftilstand eller flytende drivstofftilstand. 

7.2. Tilleggskrav til NOx-kontroll for dobbeltdrivstoffmotorer av type 1B, type 2B og type 3B 

7.2.1. Dreiemomentet som anses å gjelde for systemet for kraftig motivering som er definert i nr. 5.4 i tillegg 1 til 

vedlegg IV, skal være det laveste av dreiemomentene som oppnås i flytende drivstofftilstand og i dobbeltdrivstoff-

tilstand. 

7.2.2 Muligheten for at driftstilstanden kan påvirke påvisningen av feil, skal ikke brukes til å forlenge tiden fram til 

motiveringssystemet aktiveres. 



2.7.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 45/557 

 

7.2.3. Ved feil der påvisningen ikke avhenger av motorens driftstilstand, skal mekanismene som er definert i tillegg 1 til 

vedlegg IV, og som er tilknyttet DTC-statusen, ikke være avhengige av motorens driftstilstand (dersom en DTC for 

eksempel har fått status som «potensiell» i dobbeltdrivstofftilstand, vil den få status som «bekreftet og aktiv» neste 

gang feilen oppdages, selv om det er i flytende drivstofftilstand). 

7.2.4. Ved feil der påvisningen avhenger av motorens driftstilstand, skal DTC-ene ikke få status som tidligere aktiv i en 

annen driftstilstand enn den tilstanden der de fikk status som «bekreftet og aktiv». 

7.2.5. En endring i driftstilstanden (fra dobbeltdrivstofftilstand til flytende drivstofftilstand eller omvendt) skal ikke stanse 

eller nullstille mekanismene som brukes for å oppfylle kravene fastsatt i vedlegg IV (f.eks. tellere). Dersom en av 

disse mekanismene (for eksempel et diagnosesystem) avhenger av den faktiske driftstilstanden, kan imidlertid 

telleren for denne mekanismen på anmodning fra produsenten og med godkjenning fra godkjenningsmyndigheten 

a) stanse og eventuelt fortsatt ha den samme verdien når driftstilstanden endres, 

b) starte på nytt og eventuelt fortsette med å telle fra det punktet der den stanset, når driftstilstanden endres tilbake 

til den andre driftstilstanden. 

 _____   
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Tillegg 1 

Indikatorer for dobbeltdrivstofftilstand, varslingssystem, driftsbegrensning for 

dobbeltdrivstoffmotorer – demonstrasjonskrav 

1. Indikatorer for dobbeltdrivstofftilstand 

1.1. Driftsindikator for dobbeltdrivstofftilstand 

Motorens evne til å styre aktiveringen av driftsindikatoren for dobbeltdrivstofftilstand ved drift i dobbeltdrivstofftilstand 

skal demonstreres ved EU-typegodkjenning. 

1.2. Indikator for flytende drivstofftilstand 

Når det gjelder en motor av type 1B, type 2B eller type 3B, skal motorens evne til å styre aktiveringen av indikatoren 

for flytende driftstilstand ved drift i flytende drivstofftilstand demonstreres ved EU-typegodkjenning. 

1.3. Indikator for servicetilstand 

Motorens evne til å styre aktiveringen av indikatoren for servicetilstand ved drift i servicetilstand skal demonstreres ved 

EU-typegodkjenning. 

1.3.1. Med dette utstyret er det tilstrekkelig å utføre demonstrasjonen av indikatoren for servicetilstand ved å aktivere en 

bryter for aktivering av servicetilstanden og framlegge for godkjenningsmyndigheten dokumentasjon som viser at 

aktiveringen skjer når servicetilstanden styres av selve motorsystemet (for eksempel gjennom algoritmer, simuleringer, 

resultater av interne prøvinger osv.). 

2. Varslingssystem 

Motorens evne til å styre aktiveringen av varslingssystemet dersom mengden gassformig drivstoff i gasstanken er under 

varslingsnivået, skal demonstreres ved EU-typegodkjenning. For dette formål kan den faktiske mengden gassformig 

drivstoff simuleres. 

3. Driftsbegrensning 

Når det gjelder en motor av type 1A eller type 2A, skal motorens evne til å styre aktiveringen av driftsbegrensningen 

ved påvisning av tom gasstank eller feil i gassforsyningssystemet demonstreres ved EU-typegodkjenning. For dette 

formål kan den tomme gasstanken og feilen i gassforsyningssystemet simuleres. 

3.1. Det er tilstrekkelig å utføre demonstrasjonen i et typisk brukstilfelle som er valgt etter avtale med godkjennings-

myndigheten, og framlegge for denne myndigheten dokumentasjon som viser at driftsbegrensningen forekommer i de 

andre mulige brukstilfellene (for eksempel gjennom algoritmer, simuleringer, resultater av interne prøvinger osv.). 

 _____  
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Tillegg 2 

Krav til utslippsprøving av dobbeltdrivstoffmotorer 

1. Generelt 

I dette avsnitt defineres tilleggskravene og unntakene i dette vedlegg for å kunne foreta utslippsprøving av dobbelt-

drivstoffmotorer uavhengig av om disse utslippene bare er eksosutslipp eller også er utslipp av veivhusgasser som 

legges til eksosutslippene i samsvar med nr. 6.10 i vedlegg VI. Dersom ingen tilleggskrav eller unntak er nevnt, får 

kravene i denne forordning anvendelse på dobbeltdrivstoffmotorer på samme måte som de får anvendelse på alle 

andre godkjente motortyper eller motorfamilier i samsvar med forordning (EU) 2016/1628. 

Utslippsprøving av en dobbeltdrivstoffmotor er vanskelig fordi drivstoffet som motoren bruker, kan variere mellom 

rent flytende drivstoff og en kombinasjon av hovedsakelig gassformig drivstoff og bare en liten mengde flytende 

drivstoff som tennkilde. Forholdet mellom drivstoffene som en dobbeltdrivstoffmotor bruker, kan også endres 

dynamisk avhengig av motorens driftsforhold. Derfor er det nødvendig med særlige forholdsregler og begrensninger 

for å kunne foreta utslippsprøving av disse motorene. 

2. Prøvingsforhold 

Avsnitt 6 i vedlegg VI får anvendelse. 

3. Prøvingsmetoder 

Avsnitt 7 i vedlegg VI får anvendelse. 

4. Målemetoder 

Avsnitt 8 i vedlegg VI får anvendelse med unntak for bestemmelsene i dette tillegg. 

En metode for måling med fullstrømsfortynning for dobbeltdrivstoffmotorer er vist i figur 6.6 i vedlegg VI (CVS-

system). 

Denne målemetoden sikrer at variasjonen i drivstoffsammensetningen under prøvingen hovedsakelig påvirker 

måleresultatene for hydrokarboner. Dette skal kompenseres ved hjelp av en av metodene som er beskrevet i nr. 5.1. 

Måling av rågass/delstrøm som er vist i figur 6.7 i vedlegg VI, kan brukes med enkelte forholdsregler med hensyn til 

metoder for å bestemme og beregne massestrømmen av eksos. 

5. Måleutstyr 

Avsnitt 9 i vedlegg VI får anvendelse. 

6. Måling av partikkelantall i utslippene 

Tillegg 1 til vedlegg VI får anvendelse. 

7. Beregning av utslipp 

Utslipp skal beregnes i samsvar med vedlegg VII, med unntak for bestemmelsene i dette avsnitt. Tilleggskravene 

angitt i nr. 7.1 får anvendelse på massebaserte beregninger, og tilleggskravene angitt i nr. 7.2 får anvendelse på 

molbaserte beregninger. 

Utslippsberegningen krever kunnskap om sammensetningen av drivstoffene som brukes. Når et gassformig drivstoff 

er utstyrt med et sertifikat som bekrefter drivstoffets egenskaper (f.eks. gass fra flasker), kan det godtas å bruke 

sammensetningen som leverandøren angir. Dersom sammensetningen ikke er tilgjengelig (f.eks. drivstoff fra 

rørledninger), skal drivstoffets sammensetning analyseres minst før og etter utslippsprøvingen av motoren. Det skal 

være tillatt å foreta hyppigere analyser og bruke resultatene i beregningen.  
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Dersom gassenergifaktoren (GER) brukes, skal den være i samsvar med definisjonen i artikkel 3 nr. 2 i forordning 

(EU) 2016/1628 og de særlige bestemmelsene om grenseverdier for samlede hydrokarboner (HC) for motorer som 

bruker helt eller delvis gassformig drivstoff, i vedlegg II til nevnte forordning. Gjennomsnittsverdien for GER 

gjennom hele syklusen skal beregnes ved hjelp av én av følgende metoder: 

a) For NRTC-prøvingssyklusen med varmstart og NRSC-prøvinger med ramper ved å dividere summen av GER 

ved hvert målepunkt med antall målepunkter. 

b) For NRSC-prøvingssyklusen med enkeltfaser ved å multiplisere gjennomsnittlig GER for hver prøvingsfase 

med den tilsvarende vektingsfaktoren for den aktuelle fasen og beregne summen for alle fasene. Vektingsfak-

torene skal hentes fra tillegg 1 til vedlegg XVII for den aktuelle syklusen. 

7.1. Massebasert utslippsberegning 

Avsnitt 2 i vedlegg VII får anvendelse, med unntak for bestemmelsene i dette avsnitt. 

7.1.1. Korreksjon for tørre/våte forhold 

7.1.1.1. Råeksos 

Ligning (7-3) og (7-4) i vedlegg VII skal brukes til å beregne korreksjonen for tørre/våte forhold. 

De drivstoffspesifikke parametrene skal bestemmes i samsvar med nr. 7.1.5. 

7.1.1.2. Fortynnet eksos 

Ligning (7-3) og enten ligning (7-25) eller (7-26) i vedlegg VII skal brukes til å beregne korreksjonen for tørre/ 

våte forhold. 

Molforholdet for hydrogen α for kombinasjonen av de to drivstoffene skal brukes til å beregne korreksjonen for 

tørre/våte forhold. Dette molforholdet for hydrogen skal beregnes på grunnlag av verdiene fra måling av drivstoffor-

bruket for begge drivstoffene i samsvar med nr. 7.1.5. 

7.1.2. NOx-korreksjon for fuktighet 

NOx-korreksjonen for fuktighet for motorer med kompresjonstenning som angis i ligning (7-9) i vedlegg VII, skal 

brukes. 

7.1.3. Delstrømsfortynning (PFS) og måling av rågass 

7.1.3.1. Bestemmelse av massestrømmen av eksos 

Massestrømmen av eksos skal bestemmes ved hjelp av en strømningsmåler for råeksos som beskrevet i nr. 9.4.5.3 i 

vedlegg VI. 

Alternativt kan metoden med måling av luftstrøm og luft/drivstoff-forhold i samsvar med ligning (7-17)–(7-19) i 

vedlegg VII brukes, men bare dersom verdiene α, γ, δ og ε bestemmes i samsvar med nr. 7.1.5.3. Det er ikke tillatt å 

bruke en føler av zirkonia-typen for å bestemme luft/drivstoff-forholdet. 

Når det gjelder prøving av motorer som omfattes av stasjonære prøvingssykluser, kan bare massestrømmen av eksos 

bestemmes ved hjelp av metoden med måling av luftstrøm og drivstoff i samsvar med ligning (7-15) i vedlegg VII. 

7.1.3.2. Bestemmelse av gassformige bestanddeler 

Nr. 2.1 i vedlegg VII får anvendelse, med unntak for bestemmelsene i dette avsnitt. 

Den mulige variasjonen i drivstoffsammensetningen vil påvirke alle ugas-faktorer og molforhold for bestanddeler 

som brukes i utslippsberegningene. Produsenten skal velge en av følgende metoder for å bestemme ugas-faktorer og 

molforhold for bestanddeler: 

a) De nøyaktige ligningene i nr. 2.1.5.2 eller nr. 2.2.3 i vedlegg VII skal brukes til å beregne momentanverdiene av 

ugas ved hjelp av de momentane andelene av flytende og gassformig drivstoff (bestemt ved målinger eller 

beregninger av momentant drivstofforbruk) og momentane molforhold for bestanddeler bestemt i samsvar med 

nr. 7.1.5. 
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b) Når den massebaserte beregningen i avsnitt 2 i vedlegg VII brukes i særtilfellet med en dobbeltdrivstoffmotor 

som brukes med gass og diesel som drivstoff, kan tabellverdier brukes til molforholdene for bestanddeler og 

ugas-verdiene. Tabellverdiene skal anvendes på følgende måte: 

i) For motorer som kjøres i den relevante prøvingssyklusen med en gjennomsnittlig gassenergifaktor som er 

større enn eller lik 90 % (GER ≥ 0,9), skal de påkrevde verdiene være verdiene for gassformig drivstoff i 

tabell 7.1 eller 7.2 i vedlegg VII. 

ii) For motorer som kjøres i den relevante prøvingssyklusen med en gjennomsnittlig gassenergifaktor på 

mellom 10 % og 90 % (0,1 < GER < 0,9), skal de påkrevde verdiene antas å være representert ved verdiene 

for en blanding av 50 % gassformig drivstoff og 50 % diesel i tabell 8.1 og 8.2. 

iii) For motorer som kjøres i den relevante prøvingssyklusen med en gjennomsnittlig gassenergifaktor som er 

mindre enn eller lik 10 % (GER ≤ 0,1), skal de påkrevde verdiene være verdiene for diesel i tabell 7.1 eller 

7.2 i vedlegg VII. 

iv) Ved beregningen av HC-utslipp skal ugas-verdien for det gassformige drivstoffet brukes i alle tilfeller, 

uavhengig av den gjennomsnittlige gassenergifaktoren (GER). 

Tabell 8.1 

Molforhold for bestanddeler for en blanding av 50 % gassformig drivstoff og 50 % diesel (masseprosent) 

Gassformig drivstoff α γ δ ε 

CH4 2,8681 0 0 0,0040 

GR 2,7676 0 0 0,0040 

G23 2,7986 0 0,0703 0,0043 

G25 2,7377 0 0,1319 0,0045 

Propan 2,2633 0 0 0,0039 

Butan 2,1837 0 0 0,0038 

LPG 2,1957 0 0 0,0038 

LPG-drivstoff A 2,1740 0 0 0,0038 

LPG-drivstoff B 2,2402 0 0 0,0039 

7.1.3.2.1. Masse per prøving av gassutslipp 

Dersom de nøyaktige ligningene brukes til å beregne momentanverdier av ugas i samsvar med nr. 7.1.3.2.1 

bokstav a), skal ugas ved beregning av masse per prøving av et gassutslipp for variable prøvingssykluser (NRTC og 

LSI-NRTC) og prøvingssykluser med ramper (RMC) inngå i summeringen i ligning (7-2) i nr. 2.1.2 i vedlegg VII 

ved hjelp av ligning (8-1): 

𝑚gas =
1

𝑓
∙ 𝑘h ∙ 𝑘 ∙ ∑(𝑢gas,𝑖 ∙ 𝑞mew,𝑖 ∙ 𝑐gas,𝑖)

𝑁

𝑖=1

 
(8-1) 

der 

ugas,i er momentanverdien av ugas. 

De andre betegnelsene i ligningen er definert i nr. 2.1.2 i vedlegg VII.  
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Tabell 8.2 

Verdier av ugas for råeksos og bestanddelenes tetthet for en blanding av 50 % gassformig drivstoff og 50 % 

diesel (masseprosent) 

Gassformig drivstoff 

Gass 

ρe 

NOx CO HC CO2 O2 CH4 

  ρgas [kg/m
3
]    

2,053 1,250 (a) 1,9636 1,4277 0,716 

  ugas(b)    

CNG/LNG(c) 1,2786 0,001606 0,000978 0,000528(d) 0,001536 0,001117 0,000560 

Propan 1,2869 0,001596 0,000972 0,000510 0,001527 0,001110 0,000556 

Butan 1,2883 0,001594 0,000971 0,000503 0,001525 0,001109 0,000556 

LPG(e) 1,2881 0,001594 0,000971 0,000506 0,001525 0,001109 0,000556 

(a) Avhengig av drivstoff. 

(b) Ved λ = 2, tørr luft, 273 K, 101,3 kPa. 

(c) u med en nøyaktighet på 0,2 % for massesammensetningen: C = 58 – 76 %; H = 19 – 25 %; N = 0 – 14 % (CH4, G20, G23 og 

G25). 

(d) NMHC på grunnlag av CH2,93 (for samlet HC skal ugas-koeffisienten for CH4 brukes). 

(e) u med en nøyaktighet på 0,2 % for massesammensetningen: C3 = 27 – 90 %, C4 = 10 – 73 % (LPG-drivstoff A og B). 

7.1.3.3. Måling av partikkelutslipp 

Ved bestemmelse av partikkelutslipp med målemetoden med delstrømsfortynning skal beregningen utføres i 

samsvar med ligningene i nr. 2.3 i vedlegg VII. 

Kravene i nr. 8.2.1.2 i vedlegg VI får anvendelse på regulering av fortynningsforholdet. Det gjelder særlig at 

foregripende regulering basert på en tidligere registrert prøvingskjøring skal brukes dersom den samlede 

omdanningstiden for målingen av eksosstrømmen og delstrømssystemet overstiger 0 s. I så fall skal den sammen-

lagte stigningstiden være ≤ 1 s og den sammenlagte forsinkelsen ≤ 10 s. Bortsett fra i tilfeller der massestrømmen av 

eksos måles direkte, skal massestrømmen av eksos bestemmes ved å bruke verdiene av α , γ, δ og ε som er bestemt i 

samsvar med nr. 7.1.5.3. 

Kvalitetskontrollen i samsvar med nr. 8.2.1.2 i vedlegg VI skal foretas for hver måling. 

7.1.3.4. Tilleggskrav til massestrømningsmåleren for eksos 

Strømningsmåleren nevnt i nr. 9.4.1.6.3 og 9.4.1.6.3.3 i vedlegg VI skal ikke være følsom overfor endringer i 

eksosens sammensetning og tetthet. Mindre feil ved for eksempel måling med pitotrør eller måleblende (som 

tilsvarer kvadratroten av eksosens tetthet) kan ses bort fra. 

7.1.4. Måling av utslipp med fullstrømsfortynning (CVS-system) 

Nr. 2.2 i vedlegg VII får anvendelse, med unntak for bestemmelsene i dette avsnitt. 

Den mulige variasjonen i drivstoffsammensetningen vil hovedsakelig påvirke u-verdien i tabellen for hydro-

karboner. De nøyaktige ligningene skal brukes til å beregne hydrokarbonutslippene ved hjelp av molforholdene for 

bestanddeler som er bestemt på grunnlag av målinger av drivstofforbruket for begge drivstoffene i samsvar med 

nr. 7.1.5. 

7.1.4.1. Bestemmelse av bakgrunnskorrigerte konsentrasjoner (nr. 5.2.5) 

For å bestemme den støkiometriske faktoren skal drivstoffets molforhold for hydrogen α beregnes som drivstoff-

blandingens gjennomsnittlige molforhold for hydrogen under prøvingen i samsvar med nr. 7.1.5.3. 

Alternativt kan Fs-verdien for det gassformige drivstoffet brukes i ligning (7-28) i vedlegg VII.  
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7.1.5. Bestemmelse av molforhold for bestanddeler 

7.1.5.1. Generelt 

Dette avsnitt skal brukes til å bestemme molforhold for bestanddeler når drivstoffblandingen er kjent (nøyaktig 

metode). 

7.1.5.2. Beregning av drivstoffblandingens bestanddeler 

Ligning (8-2)–(8-7) skal brukes til å beregne drivstoffblandingens grunnstoffsammensetning: 

qmf = qmf1 + qmf2 (8-2) 

𝑤H =
𝑤H1 × 𝑞𝑚f1 + 𝑤H2 × 𝑞𝑚f2

𝑞𝑚f1 + 𝑞𝑚f2
 (8-3) 

𝑤C =
𝑤C1 × 𝑞𝑚f1 + 𝑤C2 × 𝑞𝑚f2

𝑞𝑚f1 + 𝑞𝑚𝑓2
 (8-4) 

𝑤S =
𝑤S1 × 𝑞𝑚f1 + 𝑤S2 × 𝑞𝑚f2

𝑞𝑚f1 + 𝑞𝑚f2
 (8-5) 

𝑤N =
𝑤N1 × 𝑞𝑚f1 + 𝑤N2 × 𝑞𝑚f2

𝑞𝑚f1 + 𝑞𝑚f2
 (8-6) 

𝑤O =
𝑤O1 × 𝑞𝑚f1 + 𝑤O2 × 𝑞𝑚f2

𝑞𝑚f1 + 𝑞𝑚f2
 (8-7) 

der 

qmf1 er massestrømmen av drivstoff 1, kg/s, 

qmf2 er massestrømmen av drivstoff 2, kg/s, 

wH er drivstoffets hydrogeninnhold, masseprosent 

wC er drivstoffets karboninnhold, masseprosent, 

wS er drivstoffets svovelinnhold, masseprosent, 

wN er drivstoffets nitrogeninnhold, masseprosent, 

wO er drivstoffets oksygeninnhold, masseprosent. 

Beregning av molforholdet for H, C, S, N og O i forhold til C for drivstoffblandingen 

Beregningen av atomforholdet (særlig H/C-forholdet α) er angitt i vedlegg VII ved hjelp av ligning (8-8)–(8-11): 

𝛼 = 11,9164 ∙
𝑤H

𝑤C
 (8-8) 

𝛾 = 0,37464 ∙
𝑤S

𝑤C
 (8-9) 

𝛿 = 0,85752 ∙
𝑤N

𝑤C
 (8-10) 

휀 = 0,75072 ∙
𝑤O

𝑤C
 (8-11) 

der 

wH er drivstoffets hydrogeninnhold, massefraksjon [g/g] eller [masseprosent], 

wC er drivstoffets karboninnhold, massefraksjon [g/g] eller [masseprosent], 
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wS er drivstoffets svovelinnhold, massefraksjon [g/g] eller [masseprosent], 

wN er drivstoffets nitrogeninnhold, massefraksjon [g/g] eller [masseprosent], 

wO er drivstoffets oksygeninnhold, massefraksjon [g/g] eller [masseprosent], 

α er molforhold for hydrogen (H/C), 

γ er molforhold for svovel (S/C), 

δ er molforhold for nitrogen (N/C), 

ε er molforhold for oksygen (O/C) 

når det gjelder et drivstoff CHαOεNδSγ. 

7.2. Molbasert utslippsberegning 

Vedlegg VII avsnitt 3 får anvendelse, med unntak for bestemmelsene i dette avsnitt. 

7.2.1. NOx-korreksjon for fuktighet 

Ligning (7-102) i vedlegg VII (korreksjon for motorer med kompresjonstenning) skal brukes. 

7.2.2. Bestemmelse av massestrømmen av eksos uten bruk av strømningsmåler for råeksos 

Ligning (7-112) i vedlegg VII (beregning av molstrøm på grunnlag av innsugingsluft) skal brukes. Ligning (7-113) i 

vedlegg VII (beregning av molstrøm på grunnlag av massestrøm av drivstoff) kan brukes som et alternativ bare ved 

NRSC-prøving. 

7.2.3. Molforhold for bestemmelse av gassformige bestanddeler 

Den nøyaktige metoden skal brukes til å bestemme molforhold for bestanddeler ved hjelp av de momentane 

andelene av flytende og gassformig drivstoff bestemt ved målinger eller beregninger av momentant drivstofforbruk. 

De momentane molforholdene for bestanddeler skal føres inn i ligning (7-91), (7-89) og (7-94) i vedlegg VII for den 

kontinuerlige kjemiske balansen. 

Forholdene skal bestemmes i samsvar med nr. 7.2.3.1 eller nr. 7.1.5.3. 

Gassformige drivstoffer, enten blandet eller fra en rørledning, kan inneholde betydelige mengder uvirksomme 

bestanddeler, f.eks. CO2 og N2. Produsenten skal ta disse bestanddelene med i beregningene av atomforhold som er 

beskrevet i nr. 7.2.3.1 eller nr. 7.1.5.3, etter hva som er relevant, eller alternativt utelukke de uvirksomme 

bestanddelene fra atomforholdene og fordele dem på en hensiktsmessig måte på innsugingsluftparametrene xO2int, 

xCO2int, og xH2Oint for kjemisk balanse i nr. 3.4.3 i vedlegg VII. 

7.2.3.1. Bestemmelse av molforhold for bestanddeler 

Momentane molforhold for antallet hydrogen-, oksygen-, svovel- og nitrogenatomer i forhold til karbonatomer i 

drivstoffblandingen for dobbeltdrivstoffmotorer kan beregnes ved hjelp av ligning (8-12)–(8-15): 

𝛼(𝑡) =

ṁ𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑(𝑡) × 𝑤𝐻,𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑

𝑀H
+

ṁ𝑔𝑎𝑠(𝑡) × 𝑤𝐻,𝑔𝑎𝑠

𝑀H

ṁ𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑(𝑡) × 𝑤𝐶,𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑

𝑀C
+

ṁ𝑔𝑎𝑠(𝑡) × 𝑤𝐶,𝑔𝑎𝑠

𝑀C

=
𝑀C × [(ṁ𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑(𝑡) × 𝑤𝐻,𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑) + (ṁ𝑔𝑎𝑠(𝑡) × 𝑤𝐻,𝑔𝑎𝑠)]

𝑀H × [(ṁ𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑(𝑡) × 𝑤𝐶,𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑) + (ṁ𝑔𝑎𝑠(𝑡) × 𝑤𝐶,𝑔𝑎𝑠)]
 (8-12) 

𝛽(𝑡) =

ṁ𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑(𝑡) × 𝑤𝑂,𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑

𝑀O
+

ṁ𝑔𝑎𝑠(𝑡) × 𝑤𝑂,𝑔𝑎𝑠

𝑀O

ṁ𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑(𝑡) × 𝑤𝐶,𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑

𝑀C
+

ṁ𝑔𝑎𝑠(𝑡) × 𝑤𝐶,𝑔𝑎𝑠

𝑀C

=
𝑀C × [(ṁ𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑(𝑡) × 𝑤𝑂,𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑) + (ṁ𝑔𝑎𝑠(𝑡) × 𝑤𝑂,𝑔𝑎𝑠)]

𝑀O × [(ṁ𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑(𝑡) × 𝑤𝐶,𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑) + (ṁ𝑔𝑎𝑠(𝑡) × 𝑤𝐶,𝑔𝑎𝑠)]
 

(8-13) 
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𝛾(𝑡) =

ṁ𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑(𝑡) × 𝑤𝑆,𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑

𝑀S
+

ṁ𝑔𝑎𝑠(𝑡) × 𝑤𝑆,𝑔𝑎𝑠

𝑀S

ṁ𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑(𝑡) × 𝑤𝐶,𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑

𝑀C
+

ṁ𝑔𝑎𝑠(𝑡) × 𝑤𝐶,𝑔𝑎𝑠

𝑀C

=
𝑀C × [(ṁ𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑(𝑡) × 𝑤𝑆,𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑) + (ṁ𝑔𝑎𝑠(𝑡) × 𝑤𝑆,𝑔𝑎𝑠)]

𝑀S × [(ṁ𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑(𝑡) × 𝑤𝐶,𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑) + (ṁ𝑔𝑎𝑠(𝑡) × 𝑤𝐶,𝑔𝑎𝑠)]
 (8-14) 

𝛿(𝑡) =

ṁ𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑(𝑡) × 𝑤𝑁,𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑

𝑀N
+

ṁ𝑔𝑎𝑠(𝑡) × 𝑤𝑁,𝑔𝑎𝑠

𝑀N

ṁ𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑(𝑡) × 𝑤𝐶,𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑

𝑀C
+

ṁ𝑔𝑎𝑠(𝑡) × 𝑤C,𝑔𝑎𝑠

𝑀C

=
𝑀C × [(ṁ𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑(𝑡) × 𝑤𝑁,𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑) + (ṁ𝑔𝑎𝑠(𝑡) × 𝑤𝑁,𝑔𝑎𝑠)]

𝑀N × [(ṁ𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑(𝑡) × 𝑤𝐶,𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑) + (ṁ𝑔𝑎𝑠(𝑡) × 𝑤𝐶,𝑔𝑎𝑠)]
 

(8-15) 

der 

wi,fuel = massefraksjon av det relevante grunnstoffet, C, H, O, S eller N, av flytende eller gassformig 

drivstoff, 

ṁliquid(t) = momentan massestrøm av flytende drivstoff på tidspunktet t [kg/t], 

ṁgas(t) = momentan massestrøm av gassformig drivstoff på tidspunktet t [kg/t]. 

I tilfeller der massestrømmen av eksos beregnes på grunnlag av drivstoffblandingen, skal ligning (7-111) i vedlegg 

VII beregnes ved hjelp av ligning (8-16): 

𝑤𝐶 =
ṁ𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑 × 𝑤𝐶,𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑 + ṁ𝑔𝑎𝑠 × 𝑤𝐶,𝑔𝑎𝑠

ṁ𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑 + ṁ𝑔𝑎𝑠
 

(8-16) 

der 

wC = karbonmassefraksjon i diesel eller gassformig drivstoff, 

ṁliquid = massestrøm av flytende drivstoff [kg/t], 

ṁgas = massestrøm av gassformig drivstoff [kg/t]. 

7.3. Bestemmelse av CO2 

Vedlegg VII får anvendelse, unntatt når motoren prøves i variable prøvingssykluser (NRTC og LSI-NRTC) eller 

prøvingssykluser med ramper (RMC) ved prøvetaking av rågass. 

7.3.1 CO2-bestemmelse ved prøving i variable prøvingssykluser (NRTC og LSI-NRTC) eller prøvingssykluser med 

ramper (RMC) ved prøvetaking av rågass 

Beregning av CO2-utslipp på grunnlag av måling av CO2 i eksosen i samsvar med vedlegg VII får ikke anvendelse.  

I stedet får følgende bestemmelser anvendelse: 

Det gjennomsnittlige drivstofforbruket målt i prøvingen skal bestemmes på grunnlag av summen av 

momentanverdiene gjennom hele syklusen og skal brukes som grunnlag for å beregne de gjennomsnittlige CO2-

utslippene i prøvingen. 

Molforholdet for hydrogen og drivstoffblandingens massefraksjoner i prøvingen skal bestemmes på grunnlag av 

massen av hvert drivstoff som forbrukes, i samsvar med nr. 7.1.5. 

De to drivstoffenes samlede korrigerte drivstoffmasse mfuel,corr [g/prøving] og CO2--masseutslipp fra drivstoffet mCO2, 

fuel [g/prøving] skal bestemmes ved hjelp av ligning (8-17) og (8-18). 

𝑚fuel,corr = 𝑚fuel − (𝑚THC +
𝐴𝐶 + 𝑎 ∙ 𝐴H

𝑀CO
𝑥𝑚CO +

𝑊𝐺𝐴𝑀 + 𝑊𝐷𝐸𝐿 + 𝑊EPS

100
∙ 𝑚fuel)  

(8-17) 

𝑚CO2fuel =
𝑀CO2

𝐴C + 𝑎 + 𝐴H
∙ 𝑚fuel,corr 

(8-18) 

der 

mfuel = de to drivstoffenes samlede drivstoffmasse [g/prøving], 

mTHC = masse av samlede hydrokarbonutslipp i eksosen [g/prøving], 
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mCO = masse av karbonmonoksidutslipp i eksosen [g/prøving], 

wGAM = drivstoffenes svovelinnhold [masseprosent], 

wDEL = drivstoffenes nitrogeninnhold [masseprosent], 

wEPS = drivstoffenes oksygeninnhold [masseprosent], 

α = drivstoffenes molforhold for hydrogen (H/C) [-], 

AC = atommassen av karbon: 12,011 [g/mol], 

AH = atommassen av hydrogen: 1,0079 [g/mol], 

MCO = molekylmassen av karbonmonoksid: 28,011 [g/mol], 

MCO2 = molekylmassen av karbondioksid: 44,01 [g/mol]. 

CO2-utslippet fra urea mCO2,urea [g/prøving] skal beregnes ved hjelp av ligning (8-19): 

𝑚CO2,urea =
𝑐urea

100
×

𝑀CO2

𝑀CO(NH2)2

× 𝑚urea 
(8-19) 

der 

curea = ureakonsentrasjon [prosent], 

murea = samlet forbruk av ureamasse [g/prøving], 

MCO(NH2)2 = molekylmassen av urea: 60,056 [g/mol]. 

Deretter skal det samlede CO2-utslippet mCO2 [g/prøving] beregnes ved hjelp av ligning (8-20): 

mCO2 = mCO2,fuel + mCO2,urea (8-20) 

Det samlede CO2-utslippet som beregnes ved hjelp av ligning (8-20), skal brukes i beregningen av bremsespesifikke 

CO2-utslipp, eCO2 [g/kWh] i nr. 2.4.1.1 eller 3.8.1.1 i vedlegg VII. Dersom det er relevant, skal korreksjonen for CO2 

i eksosen som oppstår som følge av CO2 i det gassformige drivstoffet, foretas i samsvar med tillegg 3 til vedlegg IX. 

 _____   
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Tillegg 3 

Typer av dobbeltdrivstoffmotorer som bruker naturgass/biometan eller LPG og et flytende drivstoff – 

definisjoner og hovedkrav 

Type dobbelt-

drivstoffmotor 
GERcycle 

Tomgang på 

flytende drivstoff 

Oppvarming på 

flytende drivstoff 

Drift utelukkende 

på flytende 

drivstoff  

Drift ved fravær 

av gass 
Merknader 

1A GERNRTC, hot ≥ 0,9 eller 

GERNRSC, ≥ 0,9 

IKKE tillatt Tillatt bare i 

servicetilstand 

Tillatt bare i 

servicetilstand 

Servicetilstand  

1B GERNRTC, hot ≥ 0,9 

eller 

GERNRSC ≥ 0,9 

Tillatt bare i 

flytende 

drivstofftilstand 

Tillatt bare i 

flytende 

drivstofftilstand 

Tillatt bare i 

flytende 

drivstofftilstand 

og service-

tilstand 

Flytende 

drivstofftilstand 

 

2A 0,1 < GERNRTC, hot < 0,9 

eller 0,1 < GERNRSC  

< 0,9 

Tillatt Tillatt bare i 

servicetilstand 

Tillatt bare i 

servicetilstand 

Servicetilstand GERNRTC, hot ≥ 0,9 

eller 

GERNRSC ≥ 0,9 

Tillatt 

2B 0,1 < GERNRTC, hot < 0,9 

eller 0,1 < GERNRSC  

< 0,9 

Tillatt Tillatt Tillatt Flytende 

drivstofftilstand 

GERNRTC, hot ≥ 0,9 

eller 

GERNRSC ≥ 0,9 

tillatt 

3A Verken definert eller tillatt 

3B GERNRTC, hot ≤ 0,1 

eller 

GERNRSC ≤ 0,1 

Tillatt Tillatt Tillatt Flytende 

drivstofftilstand 
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VEDLEGG IX 

Referansedrivstoffer 

1. Tekniske data om drivstoffer for prøving av motorer med kompresjonstenning 

1.1. Type: Diesel (gassolje for ikke-veigående mobile maskiner) 

Parameter Enhet 
Grenseverdier(1) 

Prøvingsmetode 
laveste høyeste 

Cetantall(2)  45 56,0 EN-ISO 5165 

Tetthet ved 15 °C kg/m3 833 865 EN-ISO 3675 

Destillasjon:     

50 %-punkt °C 245 — EN-ISO 3405 

95 %-punkt °C 345 350 EN-ISO 3405 

— Sluttkokepunkt °C — 370 EN-ISO 3405 

Flammepunkt °C 55 — EN 22719 

Blokkeringspunkt (CFPP) °C — – 5 EN 116 

Viskositet ved 40 °C mm2/s 2,3 3,3 EN-ISO 3104 

Polysykliske aromatiske hydrokarboner % m/m 2,0 6,0 IP 391 

Svovelinnhold(3) mg/kg — 10 ASTM D 5453 

Kobberkorrosjon  — klasse 1 EN-ISO 2160 

Koksrest etter Conradson (10 % DR) % m/m — 0,2 EN-ISO 10370 

Askeinnhold % m/m — 0,01 EN-ISO 6245 

Forurensning i alt mg/kg — 24 EN 12662 

Vanninnhold % m/m — 0,02 EN-ISO 12937 

Nøytraliseringstall (sterk syre) mg KOH/g — 0,10 ASTM D 974 

Oksidasjonsstabilitet(3) mg/ml — 0,025 EN-ISO 12205 

Smøreevne (slitasjeflekkens diameter 

ved HFRR-prøving ved 60 °C) 

μm — 400 CEC F-06-A-96 

Oksidasjonsstabilitet ved 110 °C(3) H 20,0 — EN 15751 

Fettsyremetylester (FAME) % v/v — 7,0 EN 14078 

(1) Verdiene oppgitt i spesifikasjonene er «sanne verdier». Ved fastsettelsen av grenseverdiene er vilkårene i ISO 4259 «Petroleums-

produkter – Bestemmelse og anvendelse av presisjonsdata i forbindelse med prøvingsmetoder» anvendt, og ved fastsettelsen av 

en laveste verdi er det tatt hensyn til en minstedifferanse på 2R over null. Ved fastsettelsen av en høyeste og laveste verdi er 

minstedifferansen 4R (R = reproduserbarhet). Til tross for dette tiltaket, som er nødvendig av tekniske årsaker, skal drivstoff-

produsenten likevel etterstrebe en nullverdi når den stipulerte høyeste verdien er 2R, og en gjennomsnittsverdi dersom høyeste 

og laveste verdi skal angis. Dersom det er nødvendig å avklare hvorvidt et drivstoff oppfyller kravene i spesifikasjonene, bør 

vilkårene i ISO 4259 anvendes. 

(2) Det angitte området for cetantallet oppfyller ikke kravet om minst 4R. I tilfelle av uenighet mellom drivstoffleverandør og  

-bruker, kan vilkårene i ISO 4259 anvendes for å løse tvisten, forutsatt at det foretas et tilstrekkelig antall målinger til å oppnå 

den nødvendige nøyaktighet, noe som er å foretrekke framfor enkeltstående bestemmelse. 

(3) Selv om oksidasjonsstabiliteten kontrolleres, vil holdbarhetstiden trolig være begrenset. Leverandøren bør rådspørres om 

lagringsforhold og holdbarhet. 
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1.2. Type: Etanol for dedikerte motorer med kompresjonstenning (ED95)(1) 

Parameter Enhet 
Grenseverdier(1) 

Prøvingsmetode(2) 
Laveste Høyeste 

Alkohol i alt (etanol inkl. innhold for 

høyere mettede alkoholer) 

% m/m 92,4  EN 15721 

Andre høyere mettede monoalkoholer 

(C3-C5) 

% m/m  2,0 EN 15721 

Metanol % m/m  0,3 EN 15721 

Tetthet 15 °C kg/m3 793,0 815,0 EN ISO 12185 

Syreinnhold, beregnet som eddiksyre % m/m  0,0025 EN 15491 

Utseende  Klar og blank  

Flammepunkt °C 10  EN 3679 

Tørr-rest mg/kg  15 EN 15691 

Vanninnhold % m/m  6,5 EN 15489(4) 

EN-ISO 12937 

EN15692 

Aldehyder beregnet som acetaldehyd % m/m  0,0050 ISO 1388-4 

Estere beregnet som etylacetat % m/m  0,1 ASTM D1617 

Svovelinnhold mg/kg  10,0 EN 15485 

EN 15486 

Sulfater mg/kg  4,0 EN 15492 

Partikkelforurensning mg/kg  24 EN 12662 

Fosfor mg/l  0,20 EN 15487 

Uorganisk klorid mg/kg  1,0 EN 15484 eller EN 

15492 

Kobber mg/kg  0,100 EN 15488 

Elektrisk ledningsevne μS/cm  2,50 DIN 51627-4 eller 

prEN 15938 

Merknader: 

(1) Tilsetningsstoffer som for eksempel cetanforbedrer kan etter motorprodusentens anvisninger tilsettes etanoldrivstoff, forutsatt at 

ingen negative bivirkninger er kjent. Dersom disse vilkårene er oppfylt, er den største tillatte mengden 10 % m/m. 

(2) Verdiene oppgitt i spesifikasjonene er «sanne verdier». Ved fastsettelsen av grenseverdiene er vilkårene i ISO 4259 «Petroleums-

produkter – Bestemmelse og anvendelse av presisjonsdata i forbindelse med prøvingsmetoder» anvendt, og ved fastsettelsen av 

en laveste verdi er det tatt hensyn til en minstedifferanse på 2R over null. Ved fastsettelsen av en høyeste og laveste verdi er 

minstedifferansen 4R (R = reproduserbarhet). Til tross for dette tiltaket, som er nødvendig av tekniske årsaker, skal drivstoff-

produsenten likevel etterstrebe en nullverdi når den stipulerte høyeste tillatte verdien er 2R, og en gjennomsnittsverdi dersom 

høyeste og laveste verdi skal angis. Dersom det er nødvendig å avklare hvorvidt et drivstoff oppfyller kravene i spesifi-

kasjonene, får vilkårene i ISO 4259 anvendelse. 

(3) Likeverdige EN/ISO-metoder vil bli vedtatt når de er utstedt for alle egenskaper nevnt ovenfor. 

(4) Dersom det er nødvendig å avklare om et drivstoff oppfyller kravene i spesifikasjonene, får vilkårene i EN 15489 anvendelse. 
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2. Tekniske data om drivstoffer for prøving av motorer med elektrisk tenning 

2.1. Type: Bensin (E10) 

Parameter Enhet 
Grenseverdier(1) 

Prøvingsmetode(2) 
Laveste Høyeste 

RON-oktantall  91,0 98,0 EN ISO 5164:2005(3) 

MON-oktantall  83,0 89,0 EN ISO 5163:2005(3) 

Tetthet ved 15 °C kg/m3 743 756 EN ISO 3675 

EN ISO 12185 

Damptrykk kPa 45,0 60,0 EN ISO 13016-1 

(DVPE) 

Vanninnhold   Høyst 0,05 % 

v/v 

Utseende ved –

 7 °C: klar og 

blank 

EN 12937 

Destillasjon:     

— fordampet ved 70 °C % v/v 18,0 46,0 EN-ISO 3405 

— fordampet ved 100 °C % v/v 46,0 62,0 EN-ISO 3405 

— fordampet ved 150 °C % v/v 75,0 94,0 EN-ISO 3405 

— sluttkokepunkt °C 170 210 EN-ISO 3405 

Rest % v/v — 2,0 EN-ISO 3405 

Hydrokarbonanalyse:     

— alkener % v/v 3,0 18,0 EN 14517 

EN 15553 

— aromater % v/v 19,5 35,0 EN 14517 

EN 15553 

— benzen % v/v — 1,0 EN 12177 

EN 238, EN 14517 

— mettede forbindelser % v/v Rapport EN 14517 

EN 15553 

Karbon/hydrogen-forhold  Rapport  

Karbon/oksygen-forhold  Rapport  

Induksjonsperiode(4) minutter 480  EN-ISO 7536 

Oksygeninnhold(5) % m/m 3,3(8) 3,7 EN 1601 

EN 13132 

EN 14517 

Gummiinnhold mg/ml — 0,04 EN-ISO 6246 

Svovelinnhold(6) mg/kg — 10 EN ISO 20846 

EN ISO 20884 

Kobberkorrosjon (3 t ved 50 °C) klassifisering — Klasse 1 EN-ISO 2160 
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Parameter Enhet 
Grenseverdier(1) 

Prøvingsmetode(2) 
Laveste Høyeste 

Blyinnhold mg/l — 5 EN 237 

Fosforinnhold(7) mg/l — 1,3 ASTM D 3231 

Etanol(4) % v/v 9,0(8) 10,2(8) EN 22854 

Merknader: 

(1) Verdiene oppgitt i spesifikasjonene er «sanne verdier». Ved fastsettelsen av grenseverdiene er vilkårene i ISO 4259 «Petroleums-

produkter – Bestemmelse og anvendelse av presisjonsdata i forbindelse med prøvingsmetoder» anvendt, og ved fastsettelsen av 

en laveste verdi er det tatt hensyn til en minstedifferanse på 2R over null. Ved fastsettelsen av en høyeste og laveste verdi er 

minstedifferansen 4R (R = reproduserbarhet). Til tross for dette tiltaket, som er nødvendig av tekniske årsaker, skal drivstoff-

produsenten likevel etterstrebe en nullverdi når den stipulerte høyeste tillatte verdien er 2R, og en gjennomsnittsverdi dersom 

høyeste og laveste verdi skal angis. Dersom det er nødvendig å avklare hvorvidt et drivstoff oppfyller kravene i spesifi-

kasjonene, får vilkårene i ISO 4259 anvendelse. 

(2) Likeverdige EN/ISO-metoder vil bli vedtatt når de er utstedt for alle egenskaper nevnt ovenfor. 

(3) En korreksjonsfaktor på 0,2 for MON og RON skal trekkes fra ved beregning av det endelige resultatet i samsvar med EN 

228:2008. 

(4) Drivstoffet kan inneholde antioksidanter og metalldeaktivatorer som normalt brukes til å stabilisere bensinstrømmer på 

raffinerier, men rensemidler/dispergeringsmidler og oppløsende oljer skal ikke tilsettes. 

(5) Etanol som oppfyller spesifikasjonene i EN 15376, er det eneste oksygenatet som med hensikt skal tilsettes referansedrivstoffet. 

(6) Det faktiske svovelinnholdet i drivstoffet som brukes til type 1-prøvingen, skal oppgis. 

(7) Forbindelser som inneholder fosfor, jern, mangan eller bly skal ikke med hensikt tilsettes dette referansedrivstoffet. 

(8) Etter produsentens valg kan etanolinnholdet og det tilsvarende oksygeninnholdet være null for motorer i kategori SMB. I slike 

tilfeller skal all prøving av motorfamilien, eller motortypen dersom det ikke finnes en familie, utføres med bensin med et etanol-

innhold på null. 

2.2. Type: Etanol (E85) 

Parameter Enhet 
Grenseverdier(1) 

Prøvingsmetode 
Laveste Høyeste 

RON-oktantall  95,0 — EN ISO 5164 

MON-oktantall  85,0 — EN ISO 5163 

Tetthet ved 15 °C kg/m3 Rapport ISO 3675 

Damptrykk kPa 40,0 60,0 EN ISO 13016-1 

(DVPE) 

Svovelinnhold(2) mg/kg — 10 EN 15485 eller 

EN 15486 

Oksidasjonsstabilitet Minutter 360  EN ISO 7536 

Gummiinnhold (vasket med løsemiddel) mg/100 ml — 5 EN-ISO 6246 

Utseende 

Bestemmes ved omgivelsestemperatur 

eller ved 15 °C, avhengig av hvilken 

som er høyest 

 Klar og blank, synlig fri for 

suspenderte forurensende stoffer eller 

utfellinger 

Visuell kontroll 
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Parameter Enhet 
Grenseverdier(1) 

Prøvingsmetode 
Laveste Høyeste 

Etanol og høyere alkoholer(3) % v/v 83 85 EN 1601 

EN 13132 

EN 14517 

E DIN 51627-3 

Høyere alkoholer (C3-C8) % v/v — 2,0 E DIN 51627-3 

Metanol % v/v  1,00 E DIN 51627-3 

Bensin(4) % v/v Rest EN 228 

Fosfor mg/l 0,20(5) EN 15487 

Vanninnhold % v/v  0,300 EN 15489 eller 

EN 15692 

Uorganisk kloridinnhold mg/l  1 EN 15492 

pHe  6,5 9,0 EN 15490 

Kobberkorrosjon (3 t ved 50 °C) Klassifisering Klasse 1  EN ISO 2160 

Syreinnhold (beregnet som eddiksyre, 

CH3COOH) 

% m/m 

(mg/l) 

— 0,0050 

(40) 

EN 15491 

Elektrisk ledningsevne μS/cm 1,5 DIN 51627-4 eller 

prEN 15938 

Karbon/hydrogen-forhold  Rapport  

Karbon/oksygen-forhold  Rapport  

Merknader: 

(1) Verdiene oppgitt i spesifikasjonene er «sanne verdier». Ved fastsettelsen av grenseverdiene er vilkårene i ISO 4259 «Petroleums-

produkter – Bestemmelse og anvendelse av presisjonsdata i forbindelse med prøvingsmetoder» anvendt, og ved fastsettelsen av 

en laveste verdi er det tatt hensyn til en minstedifferanse på 2R over null. Ved fastsettelsen av en høyeste og laveste verdi er 

minstedifferansen 4R (R = reproduserbarhet). Til tross for dette tiltaket, som er nødvendig av tekniske årsaker, skal drivstoff-

produsenten likevel etterstrebe en nullverdi når den stipulerte høyeste tillatte verdien er 2R, og en gjennomsnittsverdi dersom 

høyeste og laveste verdi skal angis. Dersom det er nødvendig å avklare hvorvidt et drivstoff oppfyller kravene i spesifi-

kasjonene, får vilkårene i ISO 4259 anvendelse. 

(2) Det faktiske svovelinnholdet i drivstoffet som brukes til utslippsprøvingene, skal rapporteres. 

(3) Etanol som oppfyller spesifikasjonene i EN 15376, er det eneste oksygenatet som med hensikt skal tilsettes dette referanse-

drivstoffet. 

(4) Innholdet av blyfri bensin kan bestemmes som 100 minus summen av prosentdelen for innhold av vann, alkoholer, MTBE og 

ETBE. 

(5) Forbindelser som inneholder fosfor, jern, mangan eller bly skal ikke med hensikt tilsettes dette referansedrivstoffet. 

3. Tekniske data om gassformige drivstoffer for prøving av enkeltdrivstoffmotorer og dobbeltdrivstoffmotorer 

3.1. Type: LPG 

Parameter Enhet Drivstoff A Drivstoff B Prøvingsmetode 

Sammensetning:    EN 27941 

C3-innhold % v/v 30 ± 2 85 ± 2  
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Parameter Enhet Drivstoff A Drivstoff B Prøvingsmetode 

C4-innhold % v/v Rest(1) Rest(1)  

< C3, > C4 % v/v Høyst 2 Høyst 2  

Alkener % v/v Høyst 12 Høyst 15  

Fordampingsrest mg/kg Høyst 50 Høyst 50 EN 15470 

Vann ved 0 °C  Fritt Fritt EN 15469 

Samlet svovelinnhold inkludert duftstoff mg/kg Høyst 10 Høyst 10 EN 24260, ASTM 

D 3246, ASTM 

6667 

Hydrogensulfid  Ingen Ingen EN ISO 8819 

Kobberkorrosjon (1 t ved 40 °C) Klassifisering Klasse 1 Klasse 1 ISO 6251(2) 

Lukt  Egenskap Egenskap  

MON-oktantall(3)  Minst 89,0 Minst 89,0 EN 589 vedlegg B 

Merknader: 

(1) Rest skal leses som følger: Rest = 100 – C3 – < C3 – > C4. 

(2) Denne metoden gir ikke nødvendigvis nøyaktig bestemmelse av mengden av korroderende stoffer dersom prøven inneholder 

korrosjonshemmere eller andre kjemikalier som begrenser prøvens korrosivitet på kobberstrimmelen. Tilsetning av slike 

forbindelser utelukkende for det formål å påvirke prøvingsresultatet, er derfor forbudt. 

(3) På anmodning fra motorprodusenten kan et høyere MON brukes for å utføre typegodkjenningsprøvingene. 

3.2. Type: Naturgass/biometan 

3.2.1. Spesifikasjoner for referansedrivstoffer med faste egenskaper (f.eks. fra en forseglet beholder) 

Som et alternativ til referansedrivstoffene i dette nummer kan de tilsvarende drivstoffene i nr. 3.2.2 brukes. 

Egenskaper Enheter Grunnlag 
Grenseverdier 

Prøvingsmetode 
laveste høyeste 

Referansedrivstoff GR 

Sammensetning:      

Metan  87 84 89  

Etan  13 11 15  

Rest(1) % mol — — 1 ISO 6974 

Svovelinnhold mg/m3(2) —  10 ISO 6326-5 

Merknader: 

(1) Uvirksomme + C2+. 

(2) Verdien bestemmes ved standardforholdene 293,2 K (20 °C) og 101,3 kPa. 
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Egenskaper Enheter Grunnlag 
Grenseverdier 

Prøvingsmetode 
laveste høyeste 

Referansedrivstoff G23 

Sammensetning:      

Metan  92,5 91,5 93,5  

Rest(1) % mol — — 1 ISO 6974 

N2 % mol 7,5 6,5 8,5  

Svovelinnhold mg/m3(2) — — 10 ISO 6326-5 

Merknader: 

(1) Uvirksomme (forskjellig fra N2) + C2+ C2+. 

(2) Verdien bestemmes ved 293,2 K (20 °C) og 101,3 kPa. 

Referansedrivstoff G25 

Sammensetning:      

Metan % mol 86 84 88  

Rest(1) % mol — — 1 ISO 6974 

N2 % mol 14 12 16  

Svovelinnhold mg/m3(2) — — 10 ISO 6326-5 

Merknader: 

(1) Uvirksomme (forskjellig fra N2) + C2+ C2+. 

(2) Verdien bestemmes ved 293,2 K (20 °C) og 101,3 kPa. 

Referansedrivstoff G20 

Sammensetning:      

Metan % mol 100 99 100 ISO 6974 

Rest(1) % mol — — 1 ISO 6974 

N2 % mol    ISO 6974 

Svovelinnhold mg/m3(2) — — 10 ISO 6326-5 

Wobbetall (netto) MJ/m3(3) 48,2 47,2 49,2  

(1) Uvirksomme (forskjellig fra N2) + C2 +C2+. 

(2) Verdien bestemmes ved 293,2 K (20 °C) og 101,3 kPa. 

(3) Verdien bestemmes ved 273,2 K (0 °C) og 101,3 kPa. 

3.2.2. Spesifikasjoner for referansedrivstoff fra en rørledning med blanding av andre gasser med egenskaper som bestemmes 

ved måling på stedet 

Som et alternativ til referansedrivstoffene i dette nummer kan de tilsvarende referansedrivstoffene i nr. 3.2.1 brukes.  
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3.2.2.1. Grunnlaget for hvert referansedrivstoff fra rørledning (GR, G20, ...) skal være gass fra et offentlig gassledningsnett, når 

det er nødvendig for å oppfylle de tilsvarende spesifikasjonene for lambdaforskyvning (Sλ) i tabell 9.1, blandet med en 

eller flere av følgende kommersielt(1) tilgjengelige gasser: 

a) Karbondioksid. 

b) Etan. 

c) Metan. 

d) Nitrogen. 

e) Propan. 

  

(1) Det er ikke nødvendig å bruke kalibreringsgass for dette formål. 

3.2.2.2. Sλ-verdien for blandingen av rørledningsgass og tilsetningsgass skal ligge innenfor det området som er angitt i tabell 

9.1 for det angitte referansedrivstoffet. 

Tabell 9.1 

Påkrevd område for Sλ for hvert referansedrivstoff 

Referansedrivstoff Minste Sλ Største Sλ 

GR(1) 0,87 0,95 

G20 0,97 1,03 

G23 1,05 1,10 

G25 1,12 1,20 

(1) Det er ikke et krav å prøve motoren på en gassblanding med et metantall (MN) på mindre enn 70. Dersom det påkrevde området 

for Sλ for GR vil medføre et metantall (MN) på mindre enn 70, kan verdien av Sλ for GR justeres etter behov til en verdi av MN 

på minst 70 er nådd. 

3.2.2.3. Motorens prøvingsrapport for hver prøvingssyklus skal inneholde følgende: 

a) Tilsetningsgassen(e) som er valgt fra listen i nr. 3.2.2.1. 

b) Drivstoffblandingens Sλ-verdi. 

c) Drivstoffblandingens metantall (MN). 

3.2.2.4. Kravene i tillegg 1 og 2 skal oppfylles når det gjelder bestemmelsen av egenskapene til rørledningsgass og tilsetnings-

gasser, bestemmelsen av Sλ og MN for gassblandingen og verifiseringen av at blandingen ble opprettholdt under 

prøvingen. 

3.2.2.5. Dersom en eller flere gasstrømmer (rørledningsgass eller tilsetningsgass(er)) inneholder mer enn en ubetydelig andel 

av CO2, skal beregningen av spesifikke CO2-utslipp i vedlegg VII korrigeres i samsvar med tillegg 3. 

 _____   
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Tillegg 1 

Tilleggskrav til utslippsprøving med gassformige referansedrivstoffer som omfatter rørledningsgass med 

en blanding av andre gasser 

1. Metode for gassanalyse og måling av gasstrøm 

1.1. Ved anvendelse av dette tillegg skal gassens sammensetning dersom det kreves, bestemmes ved analyse av gassen med 

gasskromatografi i samsvar med EN ISO 6974 eller med en alternativ metode som oppnår minst tilsvarende nøyaktighet 

og repeterbarhet. 

1.2. Ved anvendelse av dette tillegg skal gasstrømmen dersom det kreves, måles med en massebasert strømningsmåler. 

2. Analyse av og strøm fra offentlig gassforsyning 

2.1. Sammensetningen av gassen fra den offentlige forsyningen skal analyseres før blandingssystemet for tilsetningsgasser. 

2.2. Strømmen av gass fra den offentlige forsyningen som tilføres blandingssystemet for tilsetningsgasser, skal måles. 

3. Analyse og strøm av tilsetningsgasser 

3.1. Når det foreligger et relevant analysesertifikat for en tilsetningsgass (for eksempel utstedt av gassleverandøren), kan 

dette brukes som kilde til tilsetningsgassenes sammensetning. I slike tilfeller skal det være tillatt, men ikke påkrevd å 

analysere tilsetningsgassenes sammensetning på stedet. 

3.2. Dersom det ikke finnes et relevant analysesertifikat for en tilsetningsgass, skal tilsetningsgassens sammensetning 

analyseres. 

3.3. Strømmen av hver tilsetningsgass som tilføres blandingssystemet for tilsetningsgasser, skal måles. 

4. Analyse av blandet gass 

4.1. Det er tillatt, men ikke påkrevd å analysere sammensetningen av gassen som tilføres motoren etter at den har forlatt 

blandingssystemet for tilsetningsgass, i tillegg til eller som alternativ til analysen som kreves i nr. 2.1 og 3.1. 

5. Beregning av den blandede gassens Sλ og metantall 

5.1. Resultatene av gassanalysen i samsvar med nr. 2.1, nr. 3.1 eller nr. 3.2 og eventuelt nr. 4.1, kombinert med masse-

strømmen av gass målt i samsvar med nr. 2.2 og nr. 3.3, skal brukes til å beregne metantallet i samsvar med EN 

16726:2015. De samme dataene skal brukes til å beregne Sλ etter framgangsmåten angitt i tillegg 2. 

6. Kontroll og verifisering av gassblandingen under prøvingen 

6.1 Kontroll og verifisering av gassblandingen under prøvingen skal utføres med et kontrollsystem med åpen eller lukket 

sløyfe. 

6.2 Kontrollsystem med åpen sløyfe 

6.2.1 I dette tilfellet skal gassanalysen, strømningsmålingene og beregningene nevnt i nr. 1, 2, 3 og 4 utføres før utslipps-

prøvingen. 

6.2.2 Andelen av gass fra den offentlige forsyningen og tilsetningsgass(er) skal fastsettes for å sikre at Sλ ligger innenfor det 

tillatte området for det relevante referansedrivstoffet i tabell 9.1.  
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6.2.3 Når de relative andelene er fastsatt, skal de opprettholdes gjennom hele utslippsprøvingen. Det skal være tillatt å justere 

enkeltstrømmer for å opprettholde de relative andelene. 

6.2.4 Når utslippsprøvingen er fullført, skal gassanalysen, strømningsmålingene og beregningene nevnt i nr. 2, 3, 4 og  

5 gjentas. For at prøvingen skal anses som gyldig, skal Sλ-verdien holde seg innenfor det angitte området for det 

respektive referansedrivstoffet angitt i tabell 9.1. 

6.3 Kontrollsystem med lukket sløyfe 

6.3.1 I dette tilfellet skal analysen av gassens sammensetning, strømningsmålingene og beregningene nevnt i nr. 2, 3, 4 og  

5 utføres ved intervaller i løpet av utslippsprøvingen. Intervallene skal velges med hensyn til hvilken hyppighet 

gasskromatografen og tilsvarende beregningssystem gir mulighet for. 

6.3.2 Resultatet av de periodiske målingene og beregningene skal brukes til å justere de relative andelene av gass fra den 

offentlige forsyningen og tilsetningsgass for å holde Sλ-verdien innenfor området angitt i tabell 9.1 for hvert respektive 

referansedrivstoff. Justeringene skal ikke foretas oftere enn målingene. 

6.3.3 For at prøvingen skal anses som gyldig, skal Sλ-verdien ligge innenfor det området som er angitt i tabell 9.1 for det 

respektive referansedrivstoffet, ved minst 90 % av målepunktene. 

 _____  
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Tillegg 2 

Beregning av λ-forskyvningsfaktoren (Sλ) 

1. Beregning 

λ-forskyvningsfaktoren (Sλ)(1) skal beregnes ved hjelp av ligning (9-1): 

Sλ =
2

(1 −
inert%
100

) (n +
m
4

) −
O2

∗

100

 
(9-1) 

der 

Sλ = λ-forskyvningsfaktor, 

inert % = drivstoffets innhold av nøytralgasser i volumprosent (f.eks. N2, CO2, He, osv.), 

O2
∗  = drivstoffets opprinnelige oksygeninnhold i volumprosent, 

n og m = viser til et gjennomsnittlig CnHm som representerer drivstoffets hydrokarboner, dvs. 

 

n =

1 × [
CH4%
100

] + 2 × [
C2%
100

] + 3 × [
C3%
100

+ 4 × [
C4%
100

+ 5 × [
C5%
100

+. . ]]]

1 − diluent%
100

 
(9-2) 

m =

4 × [
CH4%
100

] + 4 × [
C2H4%
100

] + 6 × [
C2H6%
100

+ ⋯8 × [
C3H8%
100

+. . ]]

1 − diluent%
100

 (9-3) 

der 

CH4 = drivstoffets metaninnhold i volumprosent, 

C2 = alle drivstoffets C2-hydrokarboner (f.eks.: C2H6, C2H4, osv.) i volumprosent, 

C3 = alle drivstoffets C3-hydrokarboner (f.eks.: C3H8, C3H6, osv.) i volumprosent, 

C4 = alle drivstoffets C4-hydrokarboner (f.eks.: C4H10, C4H8, osv.) i volumprosent, 

C5 = alle drivstoffets C5-hydrokarboner (f.eks.: C5H12, C5H10, osv.) i volumprosent, 

diluent = drivstoffets innhold av fortynnede gasser (dvs.: O2*, N2, CO2, He osv.) i volumprosent. 

2. Eksempler på beregning av λ-forskyvningsfaktoren Sλ: 

Eksempel 1: G25: CH4 = 86 %, N2 = 14 % (volumprosent) 

n =
1 × [

CH4%
100

] + 2 × [
C2%
100

]+. .

1 − diluent %
100

=
1 × 0,86

1 −
14
100

=
0,86

0,86
= 1 

m =
4 × [

CH4%
100

] + 4 × [
C2H4%
100

]+. .

1 − diluent %
100

=
4 × 0,86

0,86
= 4 

  

  

(1) Støkiometrisk luft/drivstoff-forhold for drivstoff til bil - SAE J1829, juni 1987. John B. Heywood, Internal Combustion Engine Funda-

mentals, McGraw-Hill, 1988, kapittel 3.4 «Combustion stoichiometry» (s. 68–72). 
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Sλ =
2

(1 −
inert%
100

)(n +
m
4

) −
O2

∗

100

=
2

(1 −
14
100

) × (1 +
4
4
)

= 1,16 

Eksempel 2: GR: CH4 = 87 %, C2H6 = 13 % (volumprosent) 

n =
1 × [

CH4%
100

] + 2 × [
C2%
100

]+. .

1 − diluent %
100

=
1 × 0,87 + 2 × 0,13

1 −
0

100

=
1,13

= 1,13 

m =
4 × [

CH4%
100

] + 2 × [
C2H4%
100

]+. .

1 − diluent %
100

=
4 × 0,87 + 6 × 0,13

1
= 4,26 

Sλ =
2

(1 −
inert%
100

)(n +
m
4

) −
O2

∗

100

=
2

(1 −
0

100
) × (1,13 +

4,26
4

)
= 0,911 

Eksempel 3: USA: CH4 = 89 %, C2H6 = 4,5 %, C3H8 = 2,3 %, C6H14 = 0,2 %, O2 = 0,6 %, N2 = 4 % 

n =
1 × [

CH4%
100

] + 2 × [
C2%
100

]+. .

1 − diluent %
100

=
1 × 0,89 + 2 × 0,045 + 3 × 0,023 + 4 × 0,002

1 −
0,64 + 4

100

= 1,11 

m =
4 × [

CH4%
100

] + 2 × [
C2H4%
100

] + 6 × [
C2H6%
100

]+. .+8 × [
C3H8%
100

]

1 − diluent %
100

=
4 × 0,89 + 4 × 0,045 + 8 × 0,023 + 14 × 0,002

1 −
0,6 + 4
100

= 4,24 

Sλ =
2

(1 −
inert%
100

)(n +
m
4

) −
O2

∗

100

=
2

(1 −
4

100
) × (1,11 +

4,24
4

) −
0,6
100

= 0,96 

Som et alternativ til ligningen ovenfor, kan Sλ beregnes ut fra forholdet mellom det støkiometriske luftforbruket for ren 

metan og det støkiometriske luftforbruket for drivstoffblandingen som tilføres motoren, som angitt nedenfor. 

Lambda-forskyvningsfaktoren (Sλ) uttrykker oksygenforbruket for en drivstoffblanding i forhold til oksygenforbruket for 

ren metan. Med oksygenforbruk menes mengden oksygen som kreves for å oksidere metan i en støkiometrisk sammen-

setning av reaktanter til produkter fra fullstendig forbrenning (dvs. karbondioksid og vann). 

Reaksjonen ved forbrenning av ren metan er angitt i ligning (9-4): 

1 · CH4 + 2 · O2 → 1 · CO2 + 2 · H2O (9-4) 

I dette tilfellet er forholdet mellom molekylene i reaktantenes støkiometriske sammensetning nøyaktig 2: 

nO2

nCH4

= 2 

der 

nO2 = antall oksygenmolekyler, 

nCH4 = antall metanmolekyler. 
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Oksygenforbruket for ren metan er derfor 

nO2 = 2 ·nCH4 med en referanseverdi på [nCH4]= 1 kmol. 

Sλ-verdien kan bestemmes ut fra forholdet mellom den støkiometriske sammensetningen av oksygen og metan og forholdet 

mellom den støkiometriske sammensetningen av oksygen og drivstoffblandingen som tilføres motoren, som angitt i ligning 

(9-5): 

𝑆𝜆 =
(

𝑛𝑂2
𝑛𝐶𝐻4

)

(
𝑛𝑂2

𝑛𝑏𝑙𝑒𝑛𝑑
)

=
2

(𝑛𝑂2)𝑏𝑙𝑒𝑛𝑑
 

(9-5) 

der 

nblend = antall molekyler i drivstoffblandingen, 

(nO2)blend = forholdet mellom molekylene i den støkiometriske sammensetningen av oksygen og drivstoffblandingen 

som tilføres motoren. 

Ettersom luft inneholder 21 % oksygen, skal det støkiometriske luftforbruket Lst for et drivstoff beregnes ved hjelp av 

ligning (9-6): 

𝐿𝑠𝑡,𝑓𝑢𝑒𝑙 =
𝑛𝑂2,𝑓𝑢𝑒𝑙

0,21
 

(9-6) 

der 

Lst,fuel = drivstoffets støkiometriske luftforbruk, 

nO2fuel = drivstoffets støkiometriske oksygenforbruk. 

Følgelig kan Sλ-verdien også bestemmes ut fra forholdet mellom den støkiometriske sammensetningen av luft og metan og 

forholdet mellom den støkiometriske sammensetningen av luft og drivstoffblandingen som tilføres motoren, dvs. forholdet 

mellom det støkiometriske luftforbruket for metan og luftforbruket for drivstoffblandingen som tilføres motoren, som angitt 

i ligning (9-7): 

𝑆𝜆 =
(

𝑛𝑂2
𝑛𝐶𝐻4

) /0,21

(
𝑛𝑂2

𝑛𝑏𝑙𝑒𝑛𝑑
) /0,21

=

(
𝑛𝑂2
0,21

)
𝐶𝐻4

(
𝑛𝑂2

0,21
)
𝑏𝑙𝑒𝑛𝑑

=
𝐿𝑠𝑡,𝐶𝐻4

𝐿𝑠𝑡,𝑏𝑙𝑒𝑛𝑑
 (9-7) 

Derfor kan alle beregninger som angir det støkiometriske luftforbruket, brukes til å uttrykke Lambda-forskyvningsfaktoren. 

 _____   
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Tillegg 3 

Korreksjon for CO2 i eksosen som oppstår som følge av CO2 i det gassformige drivstoffet 

1. Momentan massestrøm av CO2 i den gassformige drivstoffstrømmen 

1.1. Gassammensetningen og gasstrømmen skal bestemmes i samsvar med kravene i avsnitt 1–4 i tillegg 1. 

1.2 Den momentane massestrømmen av CO2 i en gasstrøm som tilføres motoren, skal beregnes ved hjelp av ligning (9-8). 

ṁCO2i = (MCO2/Mstream) · xCO2i · ṁstreami (9-8) 

der 

ṁCO2i = momentan massestrøm av CO2 fra gasstrømmen [g/s], 

ṁstreami, = momentan massestrøm fra gasstrømmen [g/s], 

xCO2i = molfraksjon av CO2 i gasstrømmen [-], 

MCO2 = molmasse av CO2 [g/mol], 

Mstream = gasstrømmens molmasse [g/mol]. 

Mstream skal beregnes ut fra alle målte bestanddeler (1, 2, …, n) ved hjelp av ligning (9-9). 

Mstream = x1 · M1 + x2 · M2 + … + xn · Mn (9-9) 

der 

X1, 2,…n = molfraksjon av hver målte bestanddel i gasstrømmen (CH4, CO2, …) [-], 

M1, 2,…n = molmasse av hver målte bestanddel i gasstrømmen [g/mol]. 

1.3. For å bestemme den samlede massestrømmen av CO2 i det gassformige drivstoffet som tilføres motoren, skal beregningen 

i ligning (9-8) gjøres for hver enkelt gasstrøm som inneholder CO2, og som tilføres gassblandingssystemet, og resultatet 

for hver gasstrøm skal legges sammen, eller beregningen skal gjøres for den blandede gassen som forlater blandings-

systemet og tilføres motoren, ved hjelp av ligning (9-10): 

ṁCO2i, fuel = ṁCO2i, a + ṁCO2i, b + … + ṁCO2i, n (9-10) 

der 

ṁCO2i, fuel = momentan kombinert massestrøm av CO2 som oppstår som følge av CO2 i det gassformige 

drivstoffet som tilføres motoren [g/s], 

ṁCO2i, a, b, …, n = momentan massestrøm av CO2 som oppstår som følge av CO2 i hver enkelt gasstrøm a, b, …, n 

[g/s]. 
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2. Beregning av spesifikke CO2-utslipp for variable prøvingssykluser (NRTC og LSI-NRTC) og prøvingssykluser 

med ramper (RMC) 

2.1 Den samlede massen per prøving av CO2-utslipp fra CO2 i drivstoffet mCO2, fuel [g/prøving] skal beregnes ved å legge 

sammen den momentane massestrømmen av CO2 i det gassformige drivstoffet som tilføres motoren ṁCO2i, fuel [g/s] i løpet 

av prøvingssyklusen, ved hjelp av ligning (9-11): 

𝑚CO2,fuel =
1

ƒ
∙ ∑ṁCO2,fuel

𝑁

𝑖=1

 
(9-11) 

der 

ƒ = dataprøvetakingsfrekvens [Hz], 

N = antall målinger [-]. 

2.2 Den samlede massen av CO2-utslipp mCO2 [g/prøving] som brukes i ligning (7-61), (7-63), (7-128) eller (7-130) i 

vedlegg VII til å beregne det spesifikke utslippsresultatet eCO2 [g/kWh], skal i disse ligningene erstattes med den 

korrigerte verdien mCO2, corr [g/prøving] som beregnes ved hjelp av ligning (9-12). 

mCO2, corr = mCO2 – mCO2, fuel (9-12) 

3. Beregning av spesifikke CO2-utslipp for NRSC-prøvingssykluser med enkeltfaser 

3.1 Den gjennomsnittlige massestrømmen av CO2-utslipp fra CO2 i drivstoffet per time qmCO2, fuel eller ṁCO2, fuel [g/h] skal 

beregnes ved hjelp av ligning (9-13) for hver enkelt prøvingssekvens på grunnlag av målingene av momentan massestrøm 

av CO2ṁCO2i, fuel [g/s] i henhold til ligning (9-10) som foretas i prøvetakingsperioden for den aktuelle prøvingssekvensen: 

𝑞𝑚CO2,fuel = ṁCO2,fuel =
1

3 600 ∙ 𝑁
∙ ∑ṁCO2,fuel

𝑁

𝑖=1

 
(9-13) 

der 

N = antall målinger i prøvingssekvensen [-]. 

3.2 Den gjennomsnittlige massestrømmen av CO2-utslipp qmCO2 eller ṁCO2 [g/h] for hver enkelt prøvingssekvens som brukes i 

ligning (7-64) eller (7-131) i vedlegg VII til å beregne det spesifikke utslippsresultatet eCO2 [g/kWh], skal i disse 

ligningene erstattes med den korrigerte verdien qmCO2, corr eller ṁCO2, corr [g/h] for hver enkelt prøvingssekvens som 

beregnes ved hjelp av ligning (9-14) eller (9-15). 

qmCO2, corr = qmCO2 – qmCO2, fuel (9-14) 

ṁCO2, corr = ṁCO2– ṁCO2, fuel (9-15) 

 _____   
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VEDLEGG X 

Detaljerte tekniske spesifikasjoner og vilkår for å levere en motor som er atskilt fra systemet for 

etterbehandling av eksos 

1. Egen levering, som fastsatt i artikkel 34 nr. 3 i forordning (EU) 2016/1628, inntreffer når produsenten og OEM-

produsenten som monterer motoren, er egne rettssubjekter, og produsenten leverer motoren fra et sted uten systemet for 

etterbehandling av eksos, og systemet for etterbehandling av eksos leveres fra et annet sted og/eller på et annet 

tidspunkt. 

2. I dette tilfellet skal produsenten være forpliktet til følgende: 

2.1. Produsenten skal anses som ansvarlig for å bringe motoren i omsetning og for å sikre at motoren bringes i samsvar med 

den godkjente motortypen. 

2.2. Produsenten skal bestille alle delene som leveres separat, før motoren sendes uten systemet for etterbehandling av eksos 

til OEM-produsenten. 

2.3. Produsenten skal stille til rådighet for OEM-produsenten monteringsanvisninger for motoren, herunder for systemet for 

etterbehandling av eksos, og identifikasjonsmerking av delene som leveres separat, samt de opplysningene som er 

nødvendige for å kontrollere at den monterte motoren fungerer på riktig måte i samsvar med den godkjente motortypen 

eller motorfamilien. 

2.4. Produsenten skal føre register over 

1) anvisningene som er stilt til rådighet for OEM-produsenten, 

2) listen over alle delene som leveres separat, 

3) dokumentene som OEM-produsenten har sendt tilbake for å bekrefte at motorene som er levert, er brakt i samsvar 

med avsnitt 3. 

2.4.1. Disse dokumentene skal oppbevares i minst ti år. 

2.4.2. På anmodning skal produsenten stille disse dokumentene til rådighet for godkjenningsmyndigheten, Europakommi-

sjonen eller markedstilsynsmyndighetene. 

2.5. Produsenten skal sikre at det i tillegg til den lovfestede merkingen som kreves i artikkel 32 i forordning (EU) 

2016/1628, er påført midlertidig merking på motoren uten system for etterbehandling av eksos, som fastsatt i artikkel 33 

nr. 1 i nevnte forordning og i samsvar med bestemmelsene angitt i vedlegg III til gjennomføringsforordning (EU) 

2017/656. 

2.6. Produsenten skal sikre at delene som leveres separat fra motorene, har identifikasjonsmerking (for eksempel 

delenummer). 

2.7. For en overgangsmotor skal produsenten sikre at motoren (inkludert systemet for etterbehandling av eksos) har en produk-

sjonsdato før datoen da motorene angitt i vedlegg III til forordning (EU) 2016/1628 ble brakt i omsetning, i samsvar 

med artikkel 3 nr. 7, artikkel 3 nr. 30 og artikkel 3 nr. 32 i nevnte forordning. 

2.7.1. Dokumentene nevnt i nr. 2.4 skal inneholde bevis for at systemet for etterbehandling av eksos som inngår i en over-

gangsmotor, ble produsert før nevnte dato dersom produksjonsdatoen ikke framgår av merkingen på systemet for 

etterbehandling av eksos. 

3. OEM-produsenten skal være forpliktet til følgende: 

3.1. OEM-produsenten skal bekrefte overfor produsenten at motoren er brakt i samsvar med den godkjente motortypen eller 

motorfamilien i samsvar med anvisningene som er mottatt, og at alle kontroller for å sikre at den monterte motoren 

fungerer på riktig måte i samsvar med den godkjente motortypen, er utført. 

3.2. Dersom en OEM-produsent regelmessig mottar leveranser av motorer fra en produsent, skal bekreftelsen fastsatt i 

nr. 3.1 gis med regelmessige mellomrom som er avtalt mellom partene, men minst én gang i året. 

 _____   
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VEDLEGG XI 

Detaljerte tekniske spesifikasjoner og vilkår for midlertidig å bringe motorer i omsetning med sikte på prøving i felt 

Følgende vilkår skal gjelde for midlertidig å bringe motorer i omsetning med sikte på prøving i felt i samsvar med artikkel 34 

nr. 4 i forordning (EU) 2016/1628. 

1. Produsenten skal ha eiendomsrett til motoren til framgangsmåten beskrevet i nr. 5 er fullført. Dette utelukker ikke en 

finansiell avtale med OEM-produsenten eller sluttbrukerne som deltar i prøvingen. 

2. Før motoren bringes i omsetning skal produsenten underrette godkjenningsmyndigheten i en medlemsstat om navnet eller 

varemerket sitt, motorens entydige identifikasjonsnummer, motorens produksjonsdato, alle relevante opplysninger om 

motorens utslipp og OEM-produsenten eller sluttbrukerne som deltar i prøvingen. 

3. Motoren skal leveres sammen med en samsvarserklæring som er utstedt av produsenten og overholder bestemmelsene 

angitt i vedlegg II til gjennomføringsforordning (EU) 2017/656. Det skal særlig framgå av samsvarserklæringen at dette er 

en motor for prøving i felt som midlertidig bringes i omsetning i samsvar med artikkel 34 nr. 4 i forordning (EU) 

2016/1628. 

4. Motoren skal være påført den lovfestede merkingen fastsatt i vedlegg III til gjennomføringsforordning (EU) 2017/656. 

5. Når prøvingene er fullført, og under alle omstendigheter 24 måneder etter at motoren er brakt i omsetning, skal 

produsenten sikre at motoren enten trekkes tilbake fra markedet eller bringes i samsvar med forordning (EU) 2016/1628. 

Produsenten skal underrette godkjenningsmyndigheten om hvilket alternativ som er valgt. 

6. Uten hensyn til nr. 5 kan produsenten inngi søknad om en forlengelse av prøvingstiden på inntil ytterligere 24 måneder til 

den samme godkjenningsmyndigheten, med behørig begrunnelse av søknaden om forlengelse. 

6.1. Godkjenningsmyndigheten kan godkjenne forlengelsen dersom den anses som berettiget. I så fall 

1) skal produsenten utstede en ny samsvarserklæring for tilleggsperioden, og 

2) bestemmelsene i nr. 5 får anvendelse ved utgangen av forlengelsen eller under alle omstendigheter 48 måneder etter at 

motoren er brakt i omsetning. 

 _____   
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VEDLEGG XII 

Detaljerte tekniske spesifikasjoner og vilkår for spesialmotorer 

Følgende vilkår får anvendelse på omsetning av motorer som overholder utslippsgrenseverdiene for forurensende gasser og 

partikler for spesialmotorer fastsatt i vedlegg VI til forordning EU) 2016/1628. 

1. Før motoren bringes i omsetning skal produsenten treffe rimelige tiltak for å sikre at motoren blir montert i en ikke-

veigående mobil maskin som utelukkende skal brukes i eksplosjonsfarlige omgivelser, i samsvar med artikkel 34 nr. 5 i 

nevnte forordning, eller til utsetting og ombordtaking av livbåter som drives av en nasjonal redningstjeneste, i samsvar med 

artikkel 34 nr. 6 i nevnte forordning. 

2. Ved anvendelse av nr. 1 kan et rimelig tiltak bestå av en skriftlig erklæring fra OEM-produsenten eller markedsdeltakeren 

som mottar motoren, der det bekreftes at motoren vil bli montert i en ikke-veigående mobil maskin som utelukkende skal 

brukes til slike særlige formål. 

3. Produsenten skal 

1) oppbevare en skriftlig erklæring som nevnt i nr. 2 i minst ti år og 

2) stille den til rådighet for godkjenningsmyndigheten, Europakommisjonen eller markedstilsynsmyndighetene på 

anmodning. 

4. Motoren skal leveres sammen med en samsvarserklæring som er utstedt av produsenten og overholder bestemmelsene 

angitt i vedlegg II til gjennomføringsforordning (EU) 2017/656. Det skal særlig framgå av samsvarserklæringen at dette er 

en spesialmotor som bringes i omsetning på vilkårene som er fastsatt i artikkel 34 nr. 5 eller artikkel 34 nr. 6 i forordning 

(EU) 2016/1628. 

5. Motoren skal være påført den lovfestede merkingen fastsatt i vedlegg III til gjennomføringsforordning (EU) 2017/656. 

 _____   
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VEDLEGG XIII 

Godkjenning av likeverdige motortypegodkjenninger 

1. For motorfamilier eller motortyper i kategori NRE skal følgende typegodkjenninger og eventuell tilhørende lovfestet 

merking godkjennes som likeverdige med EU-typegodkjenninger som er gitt, og lovfestet merking som kreves i samsvar 

med forordning (EU) 2016/1628: 

1) EU-typegodkjenninger som er gitt på grunnlag av forordning (EF) nr. 595/2009 og dens gjennomføringstiltak, dersom 

en teknisk instans bekrefter at motoren oppfyller 

a) kravene angitt i tillegg 2 til vedlegg IV, når motoren utelukkende er beregnet på bruk i trinn V-motorer i kategori 

IWP og IWA i samsvar med artikkel 4 nr. 1 punkt 1 bokstav b) i forordning (EU) 2016/1628, eller 

b) kravene angitt i tillegg 1 til vedlegg IV for motorer som ikke er omfattet av bokstav a). 

2) Typegodkjenning i samsvar med UN-ECE-reglement nr. 49, endringsserie 06, dersom en teknisk instans bekrefter at 

motoren oppfyller 

a) kravene angitt i tillegg 2 til vedlegg IV, når motoren utelukkende er beregnet på bruk i trinn V-motorer i kategori 

IWP og IWA i samsvar med artikkel 4 nr. 1 punkt 1 bokstav b) i forordning (EU) 2016/1628, eller 

b) kravene angitt i tillegg 1 til vedlegg IV for motorer som ikke er omfattet av bokstav a). 

 _____   
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VEDLEGG XIV 

Nærmere opplysninger om relevant informasjon og veiledning for OEM-produsenter 

1. I samsvar med artikkel 43 nr. 2 i forordning (EU) 2016/1628 skal produsenten gi OEM-produsentene all relevant 

informasjon og veiledning for å sikre at motoren er i samsvar med den godkjente motortypen når den monteres i en ikke-

veigående mobil maskin. Denne veiledningen skal være tydelig identifisert for OEM-produsenten. 

2. Veiledningen kan gis på papir eller i et vanlig brukt elektronisk format. 

3. Dersom flere motorer som krever samme veiledning, leveres til samme OEM-produsent, skal det være tilstrekkelig med ett 

veiledningssett. 

4. Informasjonen og veiledningen til OEM-produsenten skal minst omfatte følgende: 

1) Krav til montering for å oppnå utslippsytelsen for motortypen, herunder utslippskontrollsystemet, som skal tas i 

betraktning for å sikre at utslippskontrollsystemet fungerer på riktig måte. 

2) En beskrivelse av eventuelle særlige vilkår eller begrensninger for montering eller bruk av motoren, som angitt i EU-

typegodkjenningsdokumentet fastsatt i vedlegg IV til gjennomføringsforordning (EU) 2017/656. 

3) En erklæring om at monteringen av motoren ikke permanent skal begrense motoren til utelukkende å fungere innenfor 

et effektområde som tilsvarer en (under)kategori med utslippsgrenseverdier for forurensende gasser og partikler som er 

strengere enn (under)kategorien som motoren tilhører. 

4) For motorfamilier som vedlegg V får anvendelse på, de øvre og nedre grensene for det gjeldende kontrollområdet og 

en erklæring om at monteringen av motoren ikke skal begrense motoren til utelukkende å fungere ved turtall og 

belastningspunkter utenfor kontrollområdet for motorens dreiemomentkurve. 

5) Dersom det er relevant, konstruksjonskrav til komponenter som leveres av OEM-produsenten, og som ikke er en del 

av motoren, men som er nødvendige for å sikre at motoren er i samsvar med den godkjente motortypen når den er 

montert. 

6) Dersom det er relevant, konstruksjonskrav til reagensbeholderen, herunder frostbeskyttelse, overvåking av 

reagensnivået og metoder for prøvetaking av reagens. 

7) Dersom det er relevant, opplysninger om mulig montering av et uoppvarmet reagenssystem. 

8) Dersom det er relevant, en erklæring om at motoren utelukkende er beregnet på montering i snøfresere. 

9) Dersom det er relevant, en erklæring om at OEM-produsenten skal levere et varslingssystem som angitt i tillegg 1–4 til 

vedlegg IV. 

10) Dersom det er relevant, opplysninger om grensesnittet mellom motoren og den ikke-veigående mobile maskinen for 

varslingssystemet for operatøren som nevnt i nr. 9. 

11) Dersom det er relevant, opplysninger om grensesnittet mellom motoren og den ikke-veigående mobile maskinen for 

motiveringssystemet for operatøren som nevnt i avsnitt 5 i tillegg 1 til vedlegg IV. 

12) Dersom det er relevant, opplysninger om en funksjon for midlertidig å deaktivere motiveringssystemet for operatøren 

som fastsatt i nr. 5.2.1 i tillegg 1 til vedlegg IV. 

13) Dersom det er relevant, opplysninger om en funksjon som overstyrer motiveringen, som fastsatt i nr. 5.5 i tillegg 1 til 

vedlegg IV. 

14) Når det gjelder dobbeltdrivstoffmotorer: 

a) En erklæring om at OEM-produsenten skal levere en driftsindikator for dobbeltdrivstofftilstand som beskrevet i 

nr. 4.3.1 i vedlegg VIII.  
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b) En erklæring om at OEM-produsenten skal levere et varslingssystem som beskrevet i nr. 4.3.2 i vedlegg VIII. 

c) Opplysninger om grensesnittet mellom motoren og den ikke-veigående mobile maskinen for indikatoren og 

varslingssystemet for operatøren som nevnt i nr. 14 bokstav a) og b). 

15) Når det gjelder en motor med variabelt turtall i kategori IWP som er godkjent for bruk i én eller flere former for fart på 

innlands vannveier, som fastsatt i nr. 1.1.1.2 i vedlegg IX til gjennomføringsforordning (EU) 2017/656, nærmere 

opplysninger om hver (under)kategori og driftstilstand (turtall) som motoren er typegodkjent for og kan innstilles på 

når den er montert. 

16) Når det gjelder en motor med konstant hastighet som kan stilles inn på et alternativt turtall, som fastsatt i nr. 1.1.2.3 i 

vedlegg IX til gjennomføringsforordning (EU) 2017/656: 

a) En erklæring om at motoren skal være montert på en måte som sikrer at 

i) motoren stanses før regulatoren for konstant turtall tilbakestilles til et alternativt turtall, og 

ii) regulatoren for konstant turtall bare er innstilt på de alternative turtallene som motorprodusenten tillater. 

b) Nærmere opplysninger om hver (under)kategori og driftstilstand (turtall) som motoren er typegodkjent for og kan 

innstilles på når den er montert. 

17) Dersom motoren har et tomgangsturtall som kan brukes når motoren startes eller stanses, slik det tillates ved artikkel 3 

nr. 18 i forordning (EU) 2016/1628, en erklæring om at motoren skal være montert på en måte som sikrer at regula-

torfunksjonen for konstant turtall er aktivert før belastningen på motoren økes fra nullbelastning. 

5. I samsvar med artikkel 43 nr. 3 i forordning (EU) 2016/1628 skal produsenten gi OEM-produsenten tilgang til alle 

opplysninger og all nødvendig veiledning som OEM-produsenten skal gi sluttbrukerne i samsvar med vedlegg XV. 

6. I samsvar med artikkel 43 nr. 4 i forordning (EU) 2016/1628 skal produsenten gi OEM-produsenten tilgang til verdien av 

karbondioksidutslippene (CO2) i g/kWh som bestemmes ved EU-typegodkjenningen og registreres i EU-typegodkjennings-

dokumentet. OEM-produsenten skal opplyse sluttbrukerne om denne verdien sammen med følgende erklæring: «Denne 

CO2-målingen kommer fra prøving i en fast prøvingssyklus under laboratorieforhold av en motor som er representativ for 

motortypen (motorfamilien), og skal ikke innebære eller gi uttrykk for å være noen garanti for en bestemt motors ytelse.» 

 _____  
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VEDLEGG XV 

Nærmere opplysninger om relevant informasjon og veiledning for sluttbrukere 

1. OEM-produsenten skal gi sluttbrukerne all informasjon og nødvendig veiledning om riktig bruk av motoren for å holde 

motorens utslipp av forurensende gasser og partikler innenfor grensene for den godkjente motortypen eller 

motorfamilien. Denne veiledningen skal være tydelig identifisert for sluttbrukerne. 

2. Veiledningen for sluttbrukerne skal oppfylle følgende vilkår: 

2.1. Den skal utarbeides i et klart og ikke teknisk språk, på samme språk som er brukt i veiledningen til sluttbrukere for den 

ikke-veigående mobile maskinen. 

2.2. Den kan gis på papir eller i et vanlig brukt elektronisk format. 

2.3. Den kan være en del av veiledningen til sluttbrukere for den ikke-veigående mobile maskinen eller være et eget 

dokument. 

2.3.1. Dersom den leveres som et eget dokument atskilt fra veiledningen til sluttbrukere for den ikke-veigående mobile 

maskinen, skal den ha samme form. 

3. Informasjonen og veiledningen til sluttbrukerne skal minst omfatte følgende: 

1) En beskrivelse av eventuelle særlige vilkår eller begrensninger for bruk av motoren, som angitt i EU-typegod-

kjenningsdokumentet fastsatt i vedlegg IV til gjennomføringsforordning (EU) 2017/656. 

2) En erklæring om at motoren, herunder utslippskontrollsystemet, skal betjenes, brukes og vedlikeholdes i samsvar 

med veiledningen til sluttbrukerne for å holde motorens utslipp innenfor de gjeldende kravene til motorens 

kategori. 

3) En erklæring om at ingen tilsiktede ulovlige inngrep eller former for misbruk av motorens utslippskontrollsystem 

skal finne sted, særlig med hensyn til deaktivering eller manglende vedlikehold av et system for resirkulering av 

eksos (EGR) eller reagensdosering. 

4) En erklæring om at det er viktig å treffe tiltak umiddelbart for å rette opp feil betjening, bruk eller vedlikehold av 

utslippskontrollsystemet i samsvar med utbedringstiltakene som angis i advarslene nevnt i nr. 5 og 6. 

5) Nærmere forklaringer av mulig funksjonssvikt i utslippskontrollsystemet forårsaket av feil betjening, bruk eller 

vedlikehold av den monterte motoren, sammen med tilhørende varslingssignaler og utbedringstiltak. 

6) Nærmere forklaringer av mulig feil bruk av den ikke-veigående mobile maskinen som vil føre til funksjonssvikt i 

motorens utslippskontrollsystem, sammen med tilhørende varslingssignaler og utbedringstiltak. 

7) Dersom det er relevant, opplysninger om mulig bruk av et uoppvarmet reagensbeholder- og reagensdoserings-

system. 

8) Dersom det er relevant, en erklæring om at motoren utelukkende er beregnet på bruk i snøfresere. 

9) For ikke-veigående mobile maskiner med et varslingssystem for operatøren som definert i avsnitt 4 i tillegg 1 til 

vedlegg IV (kategori NRE, NRG, IWP, IWA eller RLR) og/eller avsnitt 4 i tillegg 4 til vedlegg IV (kategori NRE, 

NRG, IWP, IWA eller RLR) eller avsnitt 3 i tillegg 3 til vedlegg IV (kategori RLL), en erklæring om at operatøren 

vil bli underrettet av varslingssystemet for operatøren når utslippskontrollsystemet ikke fungerer på riktig måte. 

10) For ikke-veigående mobile maskiner med et motiveringssystem for operatøren som definert i avsnitt 5 i tillegg 1 til 

vedlegg IV (kategori NRE, NRG), en erklæring om at dersom varslingssystemet for operatøren overses, vil det 

føre til at motiveringssystemet for operatøren aktiveres og deretter til at den ikke-veigående mobile maskinen 

deaktiveres.  
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11) For ikke-veigående mobile maskiner med en funksjon som overstyrer motiveringen, som definert i nr. 5.5 i 

tillegg 1 til vedlegg IV, og gir full motoreffekt, opplysninger om hvordan denne funksjonen brukes. 

12) Dersom det er relevant, forklaringer av hvordan varslings- og motiveringssystemet for operatøren nevnt i nr. 9, 10 

og 11 fungerer, herunder konsekvensene med hensyn til virkning og feilregistrering, av å overse varslings-

systemets signaler og ikke fylle på eventuell reagens eller løse det identifiserte problemet. 

13) Dersom utilstrekkelig påfylling av reagens eller reagenskvalitet registreres i den interne dataloggen i samsvar med 

nr. 4.1 i tillegg 2 til vedlegg IV (kategori IWP, IWA, RLR), en erklæring om at nasjonale tilsynsmyndigheter vil 

kunne lese disse registrene med en avleser. 

14) For ikke-veigående mobile maskiner med en funksjon for å deaktivere motiveringssystemet som definert i nr. 5.2.1 

i tillegg 1 til vedlegg IV, opplysninger om hvordan funksjonen brukes, og en erklæring om at denne funksjonen 

aktiveres bare i nødssituasjoner, at aktivering vil bli registrert i den interne dataloggen og at nasjonale 

tilsynsmyndigheter vil kunne lese disse registrene med en avleser. 

15) Opplysninger om de drivstoffspesifikasjonene som er nødvendige for å opprettholde utslippskontrollsystemets 

ytelse i samsvar med kravene i vedlegg I og spesifikasjonene angitt i motorens EU-typegodkjenning, herunder 

henvisning til den relevante EU-standarden eller internasjonale standarden, dersom denne er tilgjengelig, særlig 

a) dersom motoren skal brukes innenfor Unionen på diesel- eller gassolje beregnet på bruk i ikke-veigående 

mobile maskiner, en erklæring om at et drivstoff med et svovelinnhold på høyst 10 mg/kg (20 mg/kg ved 

sluttdistribusjon), et cetantall på minst 45 og et FAME-innhold på høyst 7,0 % v/v skal brukes, 

b) dersom motoren kan bruke andre drivstoffer, drivstoffblandinger eller drivstoffemulsjoner, som opplyst av 

produsenten og angitt i EU-typegodkjenningsdokumentet, skal disse angis. 

16) Opplysninger om de spesifikasjonene for smøreoljen som er nødvendige for å opprettholde utslippskontroll-

systemets ytelse. 

17) Dersom utslippskontrollsystemet krever en reagens, spesifikasjonene for denne reagensen, herunder reagenstypen, 

opplysninger om konsentrasjon dersom reagensen er i en løsning, driftstemperaturforhold og henvisning til 

internasjonale standarder for sammensetning og kvalitet, i samsvar med spesifikasjonene angitt i motorens  

EU-typegodkjenning. 

18) Dersom det er relevant, veiledning om hvordan operatøren skal etterfylle reagenser som forbrukes, mellom de 

normale vedlikeholdsintervallene. Veiledningen skal angi hvordan operatøren skal fylle på reagensbeholderen og 

den forventede hyppigheten for påfylling, avhengig av hvordan den ikke-veigående mobile maskinen brukes. 

19) En erklæring om at det for å opprettholde motorens utslippsytelse er viktig å bruke og etterfylle reagens i samsvar 

med spesifikasjonene angitt i nr. 17 og 18. 

20) Krav til planlagt utslippstilknyttet vedlikehold, herunder eventuell planlagt utskifting av kritiske utslippstilknyttede 

komponenter. 

21) Når det gjelder dobbeltdrivstoffmotorer: 

a) Dersom det er relevant, opplysninger om indikatorer for dobbeltdrivstofftilstand som fastsatt i nr. 4.3 i 

vedlegg VIII. 

b) Dersom en dobbeltdrivstoffmotor har en driftsbegrensning i servicetilstand som fastsatt i nr. 4.2.2.1 i 

vedlegg VIII (unntatt kategori IWP, IWA, RLL og RLR), en erklæring om at aktivering av servicetilstanden 

vil føre til at den ikke-veigående mobile maskinen deaktiveres. 
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c) Dersom det finnes en funksjon som overstyrer motiveringen og gir full motoreffekt, skal det gis opplysninger 

om hvordan denne funksjonen brukes. 

d) Dersom en dobbeltdrivstoffmotor brukes i servicetilstand i samsvar med nr. 4.2.2.2 i vedlegg VIII (kategori 

IWP, IWA, RLL og RLR), en erklæring om at aktivering av servicetilstanden vil bli registrert i den interne 

dataloggen, og at nasjonale tilsynsmyndigheter vil kunne lese disse registrene med en avleser. 

4. I samsvar med artikkel 43 nr. 4 i forordning (EU) 2016/1628 skal OEM-produsenten gi sluttbrukerne tilgang til verdien 

av karbondioksidutslippene (CO2) i g/kWh som bestemmes ved EU-typegodkjenningen og registreres i EU-typegod-

kjenningsdokumentet, sammen med følgende erklæring: «Denne CO2-målingen kommer fra prøving i en fast prøvings-

syklus under laboratorieforhold av en motor som er representativ for motortypen (motorfamilien), og skal ikke innebære 

eller gi uttrykk for å være noen garanti for en bestemt motors ytelse.» 

 _____   
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VEDLEGG XVI 

Kvalitetsstandarder for og vurdering av tekniske instanser 

1. Generelle krav 

De tekniske instansene skal vise at de innehar relevante kvalifikasjoner, konkrete tekniske kunnskaper og særlig erfaring 

på de bestemte kompetanseområdene som omfattes av forordning (EU) 2016/1628 og delegerte rettsakter og gjennom-

føringsrettsakter vedtatt i henhold til nevnte forordning. 

2. Standardene som de tekniske instansene skal oppfylle 

2.1. Tekniske instanser som angitt i artikkel 45 i forordning (EU) 2016/1628 skal oppfylle de standardene oppført i tillegg 1 til 

vedlegg V til europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF(1) som er relevante for virksomheten de utfører. 

2.2. Henvisningen til artikkel 41 i direktiv 2007/46/EF i nevnte tillegg skal forstås som en henvisning til artikkel 45 i 

forordning (EU) 2016/1628. 

2.3. Henvisningen til vedlegg IV til direktiv 2007/46/EF i nevnte tillegg skal forstås som en henvisning til forordning (EU) 

2016/1628 og delegerte rettsakter og gjennomføringsrettsakter vedtatt i henhold til nevnte forordning. 

3. Framgangsmåte for vurdering av de tekniske instansene 

3.1. De tekniske instansenes oppfyllelse av kravene i forordning (EU) 2016/1628 og delegerte rettsakter og gjennomførings-

rettsakter vedtatt i henhold til nevnte forordning, skal vurderes etter framgangsmåten angitt i tillegg 2 til vedlegg V til 

direktiv 2007/46/EF. 

3.2. Henvisninger til artikkel 42 i direktiv 2007/46/EF i tillegg 2 til vedlegg V til direktiv 2007/46/EF skal forstås som 

henvisninger til artikkel 48 i forordning (EU) 2016/1628. 

 _____   

  

(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 motorvogner (EUT L 263 av 9.10.2007, s. 1). 
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VEDLEGG XVII 

Egenskaper for stasjonære og variable prøvingssykluser 

1. Tabeller over prøvingssekvenser og vektingsfaktorer for NRSC med enkeltfaser er angitt i tillegg 1. 

2. Tabeller over prøvingssekvenser og vektingsfaktorer for RMC er angitt i tillegg 2. 

3. Tabeller over dynamometerskjemaer for variable prøvingssykluser (NRTC og LSI-NRTC) er angitt i tillegg 3. 

 _____   
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Tillegg 1 

Stasjonær NRSC med enkeltfaser 

Prøvingssykluser type C 

Tabell over prøvingssekvenser og vektingsfaktorer for syklus C1 

Sekvensnummer 1 2 3 4 5 6 7 8 

Turtall(a) 100 % Mellomturtall Tomgang 

Dreiemoment(b) (%) 100 75 50 10 100 75 50 0 

Vektingsfaktor 0,15 0,15 0,15 0,1 0,1 0,1 0,1 0,15 

(a) Se nr. 5.2.5, 7.6 og 7.7 i vedlegg VI for bestemmelse av påkrevde prøvingsturtall. 

(b) Dreiemomentet i % står i forhold til det største dreiemomentet ved det valgte motorturtallet. 

Tabell over prøvingssekvenser og vektingsfaktorer for syklus C2 

Sekvensnummer 1 2 3 4 5 6 7 

Turtall(a) 100 % Mellomturtall Tomgang 

Dreiemoment(b) (%) 25 100 75 50 25 10 0 

Vektingsfaktor 0,06 0,02 0,05 0,32 0,30 0,10 0,15 

(a) Se nr. 5.2.5, 7.6 og 7.7 i vedlegg VI for bestemmelse av påkrevde prøvingsturtall. 

(b) Dreiemomentet i % står i forhold til det største dreiemomentet ved det valgte motorturtallet. 

Prøvingssykluser type D 

Tabell over prøvingssekvenser og vektingsfaktorer for syklus D2 

Sekvensnummer 

(syklus D2) 

1 2 3 4 5 

Turtall(a) 100 % 

Dreiemoment(b) (%) 100 75 50 25 10 

Vektingsfaktor 0,05 0,25 0,3 0,3 0,1 

(a) Se nr. 5.2.5, 7.6 og 7.7 i vedlegg VI for bestemmelse av påkrevde prøvingsturtall. 

(b) Dreiemomentet i % står i forhold til dreiemomentet som tilsvarer den nominelle nettoeffekten angitt av produsenten. 
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Prøvingssykluser type E 

Tabell over prøvingssekvenser og vektingsfaktorer for syklus E 

Sekvensnummer 

(syklus E2) 

1 2 3 4       

Turtall(a) 100 % Mellomturtall 

Dreiemoment(b) (%) 100 75 50 25       

Vektingsfaktor 0,2 0,5 0,15 0,15       

Sekvensnummer 

(syklus E3) 

1 2 3 4 

Turtall(a) (%) 100 91 80 63 

Effekt(c) (%) 100 75 50 25 

Vektingsfaktor 0,2 0,5 0,15 0,15 

(a) Se nr. 5.2.5, 7.6 og 7.7 i vedlegg VI for bestemmelse av påkrevde prøvingsturtall. 

(b) Dreiemomentet i % står i forhold til dreiemomentet som tilsvarer den nominelle nettoeffekten angitt av produsenten ved det valgte 

motorturtallet. 

(c) Effekten i % står i forhold til den største nominelle effekten ved 100 % turtall. 

Prøvingssyklus type F 

Tabell over prøvingssekvenser og vektingsfaktorer for syklus F 

Sekvensnummer 1 2(d) 3 

Turtall(a) 100 % Mellomturtall Tomgang 

Effekt (%) 100(c) 50(c) 5(b) 

Vektingsfaktor 0,15 0,25 0,6 

(a) Se nr. 5.2.5, 7.6 og 7.7 i vedlegg VI for bestemmelse av påkrevde prøvingsturtall. 

(b) Effekten i % ved denne sekvensen står i forhold til effekten ved sekvens 1. 

(c) Effekten i % ved denne sekvensen står i forhold til den største nettoeffekten ved det valgte motorturtallet. 

(d) For motorer med et nivåstyrt kontrollsystem (dvs. trinnvis betjening) defineres sekvens 2 som drift på det trinnet som ligger nærmest 

verdiene for sekvens 2 eller 35 % av nominell effekt. 

Prøvingssyklus type G 

Tabell over prøvingssekvenser og vektingsfaktorer for syklus G 

Sekvensnummer (syklus 

G1) 

     1 2 3 4 5 6 

Turtall(a) 100 % Mellomturtall Tomgang 

Dreiemoment(b) (%)      100 75 50 25 10 0 

Vektingsfaktor      0,09 0,20 0,29 0,30 0,07 0,05 
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Sekvensnummer (syklus 

G2) 

1 2 3 4 5      6 

Turtall(a) 100 % Mellomturtall Tomgang 

Dreiemoment(b) (%) 100 75 50 25 10      0 

Vektingsfaktor 0,09 0,20 0,29 0,30 0,07      0,05 

Sekvensnummer (syklus 

G3) 

1          2 

Turtall(a) 100 % Mellomturtall Tomgang 

Dreiemoment(b) (%) 100          0 

Vektingsfaktor 0,85          0,15 

(a) Se nr. 5.2.5, 7.6 og 7.7 i vedlegg VI for bestemmelse av påkrevde prøvingsturtall. 

(b) Dreiemomentet i % står i forhold til det største dreiemomentet ved det valgte motorturtallet. 

Prøvingssyklus type H 

Tabell over prøvingssekvenser og vektingsfaktorer for syklus H 

Sekvensnummer 1 2 3 4 5 

Turtall(a) (%) 100 85 75 65 Tomgang 

Dreiemoment(b) (%) 100 51 33 19 0 

Vektingsfaktor 0,12 0,27 0,25 0,31 0,05 

(a) Se nr. 5.2.5, 7.6 og 7.7 i vedlegg VI for bestemmelse av påkrevde prøvingsturtall. 

(b) Dreiemomentet i % står i forhold til det største dreiemomentet ved det valgte motorturtallet. 
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Tillegg 2 

Stasjonære prøvingssykluser med ramper (RMC) 

Prøvingssykluser type C 

Tabell over prøvingssekvenser for RMC-C1 

RMC- 

sekvensnummer 

Tid i sekvensen 

(sekunder) 
Motorturtall(a)(c) Dreiemoment (%)(b)(c) 

1a Stasjonær 126 Tomgang 0 

1b Overgang 20 Lineær overgang Lineær overgang 

2a Stasjonær 159 Mellomturtall 100 

2b Overgang 20 Mellomturtall Lineær overgang 

3a Stasjonær 160 Mellomturtall 50 

3b Overgang 20 Mellomturtall Lineær overgang 

4a Stasjonær 162 Mellomturtall 75 

4b Overgang 20 Lineær overgang Lineær overgang 

5a Stasjonær 246 100 % 100 

5b Overgang 20 100 % Lineær overgang 

6a Stasjonær 164 100 % 10 

6b Overgang 20 100 % Lineær overgang 

7a Stasjonær 248 100 % 75 

7b Overgang 20 100 % Lineær overgang 

8a Stasjonær 247 100 % 50 

8b Overgang 20 Lineær overgang Lineær overgang 

9 Stasjonær 128 Tomgang 0 

(a) Se nr. 5.2.5, 7.6 og 7.7 i vedlegg VI for bestemmelse av påkrevde prøvingsturtall. 

(b) Dreiemomentet i % står i forhold til det største dreiemomentet ved det valgte motorturtallet. 

(c) Gå fra én sekvens til den neste i løpet av en overgangsfase på 20 sekunder. I overgangsfasen velges en lineær endring fra dreiemomentet i 

den aktuelle sekvensen til dreiemomentet i neste sekvens, og samtidig velges en tilsvarende lineær endring av motorturtall dersom turtallet 

endres. 

Tabell over prøvingssekvenser for RMC-C2 

RMC- 

sekvensnummer 

Tid i sekvensen 

(sekunder) 
Motorturtall(a)(c) Dreiemoment (%)(b)(c) 

1a Stasjonær 119 Tomgang 0 

1b Overgang 20 Lineær overgang Lineær overgang 



Nr. 45/598 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 2.7.2020 

 

RMC- 

sekvensnummer 

Tid i sekvensen 

(sekunder) 
Motorturtall(a)(c) Dreiemoment (%)(b)(c) 

2a Stasjonær 29 Mellomturtall 100 

2b Overgang 20 Mellomturtall Lineær overgang 

3a Stasjonær 150 Mellomturtall 10 

3b Overgang 20 Mellomturtall Lineær overgang 

4a Stasjonær 80 Mellomturtall 75 

4b Overgang 20 Mellomturtall Lineær overgang 

5a Stasjonær 513 Mellomturtall 25 

5b Overgang 20 Mellomturtall Lineær overgang 

6a Stasjonær 549 Mellomturtall 50 

6b Overgang 20 Lineær overgang Lineær overgang 

7a Stasjonær 96 100 % 25 

7b Overgang 20 Lineær overgang Lineær overgang 

8 Stasjonær 124 Tomgang 0 

(a) Se nr. 5.2.5, 7.6 og 7.7 i vedlegg VI for bestemmelse av påkrevde prøvingsturtall. 

(b) Dreiemomentet i % står i forhold til det største dreiemomentet ved det valgte motorturtallet. 

(c) Gå fra én sekvens til den neste i løpet av en overgangsfase på 20 sekunder. I overgangsfasen velges en lineær endring fra dreiemomentet i 

den aktuelle sekvensen til dreiemomentet i neste sekvens, og samtidig velges en tilsvarende lineær endring av motorturtall dersom turtallet 

endres. 

Prøvingssykluser type D 

Tabell over prøvingssekvenser for RMC-D2 

RMC- 

sekvensnummer 

Tid i sekvensen 

(sekunder) 
Motorturtall (%)(a) Dreiemoment (%)(b)(c) 

1a Stasjonær 53 100 100 

1b Overgang 20 100 Lineær overgang 

2a Stasjonær 101 100 10 

2b Overgang 20 100 Lineær overgang 

3a Stasjonær 277 100 75 

3b Overgang 20 100 Lineær overgang 

4a Stasjonær 339 100 25 
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RMC- 

sekvensnummer 

Tid i sekvensen 

(sekunder) 
Motorturtall (%)(a) Dreiemoment (%)(b)(c) 

4b Overgang 20 100 Lineær overgang 

5 Stasjonær 350 100 50 

(a) Se nr. 5.2.5, 7.6 og 7.7 i vedlegg VI for bestemmelse av påkrevde prøvingsturtall. 

(b) Dreiemomentet i % står i forhold til dreiemomentet som tilsvarer den nominelle nettoeffekten angitt av produsenten. 

(c) Gå fra én sekvens til den neste i løpet av en overgangsfase på 20 sekunder. I overgangsfasen velges en lineær endring fra dreiemomentet i 

den aktuelle sekvensen til dreiemomentet i neste sekvens. 

Prøvingssykluser type E 

Tabell over prøvingssekvenser for RMC-E2 

RMC- 

sekvensnummer 

Tid i sekvensen 

(sekunder) 
Motorturtall (%)(a) Dreiemoment (%)(b)(c) 

1a Stasjonær 229 100 100 

1b Overgang 20 100 Lineær overgang 

2a Stasjonær 166 100 25 

2b Overgang 20 100 Lineær overgang 

3a Stasjonær 570 100 75 

3b Overgang 20 100 Lineær overgang 

4 Stasjonær 175 100 50 

(a) Se nr. 5.2.5, 7.6 og 7.7 i vedlegg VI for bestemmelse av påkrevde prøvingsturtall. 

(b) Dreiemomentet i % står i forhold til det største dreiemomentet som tilsvarer den nominelle nettoeffekten angitt av produsenten ved det 

valgte motorturtallet. 

(c) Gå fra én sekvens til den neste i løpet av en overgangsfase på 20 sekunder. I overgangsfasen velges en lineær endring fra dreiemomentet i 

den aktuelle sekvensen til dreiemomentet i neste sekvens. 

Tabell over prøvingssekvenser for RMC-E3 

RMC- 

sekvensnummer 

Tid i sekvensen 

(sekunder) 
Motorturtall (%)(a)(c) Effekt (%)(b)(c) 

1a Stasjonær 229 100 100 

1b Overgang 20 Lineær overgang Lineær overgang 

2a Stasjonær 166 63 25 

2b Overgang 20 Lineær overgang Lineær overgang 

3a Stasjonær 570 91 75 
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RMC- 

sekvensnummer 

Tid i sekvensen 

(sekunder) 
Motorturtall (%)(a)(c) Effekt (%)(b)(c) 

3b Overgang 20 Lineær overgang Lineær overgang 

4 Stasjonær 175 80 50 

(a) Se nr. 5.2.5, 7.6 og 7.7 i vedlegg VI for bestemmelse av påkrevde prøvingsturtall. 

(b) Effekten i % står i forhold til den største nominelle nettoeffekten ved 100 % turtall. 

(c) Gå fra én sekvens til den neste i løpet av en overgangsfase på 20 sekunder. I overgangsfasen velges en lineær endring fra dreiemomentet i 

den aktuelle sekvensen til dreiemomentet i neste sekvens, og samtidig velges en tilsvarende lineær endring av motorturtall. 

Prøvingssyklus type F 

Tabell over prøvingssekvenser for RMC-F 

RMC- 

sekvensnummer 

Tid i sekvensen 

(sekunder) 
Motorturtall(a)(e) Effekt (%)(e) 

1a Stasjonær 350 Tomgang 5(b) 

1b Overgang 20 Lineær overgang Lineær overgang 

2a Stasjonær(d) 280 Mellomturtall 50(c) 

2b Overgang 20 Lineær overgang Lineær overgang 

3a Stasjonær 160 100 % 100(c) 

3b Overgang 20 Lineær overgang Lineær overgang 

4 Stasjonær 350 Tomgang 5(c) 

(a) Se nr. 5.2.5, 7.6 og 7.7 i vedlegg VI for bestemmelse av påkrevde prøvingsturtall. 

(b) Effekten i % ved denne sekvensen står i forhold til nettoeffekten ved sekvens 3a. 

(c) Effekten i % ved denne sekvensen står i forhold til den største nettoeffekten ved det valgte motorturtallet. 

(d) For motorer med et nivåstyrt kontrollsystem (dvs. trinnvis betjening) defineres sekvens 2a som drift på det trinnet som ligger nærmest 

verdiene for sekvens 2a eller 35 % av nominell effekt. 

(e) Gå fra én sekvens til den neste i løpet av en overgangsfase på 20 sekunder. I overgangsfasen velges en lineær endring fra dreiemomentet i 

den aktuelle sekvensen til dreiemomentet i neste sekvens, og samtidig velges en tilsvarende lineær endring av motorturtall dersom turtallet 

endres. 

Prøvingssykluser type G 

Tabell over prøvingssekvenser for RMC-G1 

RMC- 

sekvensnummer 

Tid i sekvensen 

(sekunder) 
Motorturtall(a)(c) Dreiemoment (%)(b)(c) 

1a Stasjonær 41 Tomgang 0 

1b Overgang 20 Lineær overgang Lineær overgang 

2a Stasjonær 135 Mellomturtall 100 

2b Overgang 20 Mellomturtall Lineær overgang 

3a Stasjonær 112 Mellomturtall 10 

3b Overgang 20 Mellomturtall Lineær overgang 
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RMC- 

sekvensnummer 

Tid i sekvensen 

(sekunder) 
Motorturtall(a)(c) Dreiemoment (%)(b)(c) 

4a Stasjonær 337 Mellomturtall 75 

4b Overgang 20 Mellomturtall Lineær overgang 

5a Stasjonær 518 Mellomturtall 25 

5b Overgang 20 Mellomturtall Lineær overgang 

6a Stasjonær 494 Mellomturtall 50 

6b Overgang 20 Lineær overgang Lineær overgang 

7 Stasjonær 43 Tomgang 0 

(a) Se nr. 5.2.5, 7.6 og 7.7 i vedlegg VI for bestemmelse av påkrevde prøvingsturtall. 

(b) Dreiemomentet i % står i forhold til det største dreiemomentet ved det valgte motorturtallet. 

(c) Gå fra én sekvens til den neste i løpet av en overgangsfase på 20 sekunder. I overgangsfasen velges en lineær endring fra dreiemomentet i 

den aktuelle sekvensen til dreiemomentet i neste sekvens, og samtidig velges en tilsvarende lineær endring av motorturtall dersom turtallet 

endres. 

Tabell over prøvingssekvenser for RMC-G2 

RMC- 

sekvensnummer 

Tid i sekvensen 

(sekunder) 
Motorturtall(a)(c) Dreiemoment (%)(b)(c) 

1a Stasjonær 41 Tomgang 0 

1b Overgang 20 Lineær overgang Lineær overgang 

2a Stasjonær 135 100 % 100 

2b Overgang 20 100 % Lineær overgang 

3a Stasjonær 112 100 % 10 

3b Overgang 20 100 % Lineær overgang 

4a Stasjonær 337 100 % 75 

4b Overgang 20 100 % Lineær overgang 

5a Stasjonær 518 100 % 25 

5b Overgang 20 100 % Lineær overgang 

6a Stasjonær 494 100 % 50 

6b Overgang 20 Lineær overgang Lineær overgang 

7 Stasjonær 43 Tomgang 0 

(a) Se nr. 5.2.5, 7.6 og 7.7 i vedlegg VI for bestemmelse av påkrevde prøvingsturtall. 

(b) Dreiemomentet i % står i forhold til det største dreiemomentet ved det valgte motorturtallet. 

(c) Gå fra én sekvens til den neste i løpet av en overgangsfase på 20 sekunder. I overgangsfasen velges en lineær endring fra dreiemomentet i 

den aktuelle sekvensen til dreiemomentet i neste sekvens, og samtidig velges en tilsvarende lineær endring av motorturtall dersom turtallet 

endres. 
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Prøvingssyklus type H 

Tabell over prøvingssekvenser for RMC-H 

RMC- 

sekvensnummer 

Tid i sekvensen 

(sekunder) 
Motorturtall(a)(c) Dreiemoment (%)(b)(c) 

1a Stasjonær 27 Tomgang 0 

1b Overgang 20 Lineær overgang Lineær overgang 

2a Stasjonær 121 100 % 100 

2b Overgang 20 Lineær overgang Lineær overgang 

3a Stasjonær 347 65 % 19 

3b Overgang 20 Lineær overgang Lineær overgang 

4a Stasjonær 305 85 % 51 

4b Overgang 20 Lineær overgang Lineær overgang 

5a Stasjonær 272 75 % 33 

5b Overgang 20 Lineær overgang Lineær overgang 

6 Stasjonær 28 Tomgang 0 

(a) Se nr. 5.2.5, 7.6 og 7.7 i vedlegg VI for bestemmelse av påkrevde prøvingsturtall. 

(b) Dreiemomentet i % står i forhold til det største dreiemomentet ved det valgte motorturtallet. 

(c) Gå fra én sekvens til den neste i løpet av en overgangsfase på 20 sekunder. I overgangsfasen velges en lineær endring fra dreiemomentet i 

den aktuelle sekvensen til dreiemomentet i neste sekvens, og samtidig velges en tilsvarende lineær endring av motorturtall dersom turtallet 

endres. 
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Tillegg 3 

2.4.2.1 Variable prøvingssykluser (NRTC og LSI-NRTC) 

Dynamometerskjema for NRTC-prøving 

Tid (s) 
Normalisert 

turtall (%) 

Normalisert 

dreiemoment 

(%) 

1 0 0 

2 0 0 

3 0 0 

4 0 0 

5 0 0 

6 0 0 

7 0 0 

8 0 0 

9 0 0 

10 0 0 

11 0 0 

12 0 0 

13 0 0 

14 0 0 

15 0 0 

16 0 0 

17 0 0 

18 0 0 

19 0 0 

20 0 0 

21 0 0 

22 0 0 

23 0 0 

24 1 3 

25 1 3 

26 1 3 

27 1 3 

28 1 3 

29 1 3 

30 1 6 

31 1 6 

32 2 1 

33 4 13 

34 7 18 

35 9 21 

36 17 20 

37 33 42 

Tid (s) 
Normalisert 

turtall (%) 

Normalisert 

dreiemoment 

(%) 

38 57 46 

39 44 33 

40 31 0 

41 22 27 

42 33 43 

43 80 49 

44 105 47 

45 98 70 

46 104 36 

47 104 65 

48 96 71 

49 101 62 

50 102 51 

51 102 50 

52 102 46 

53 102 41 

54 102 31 

55 89 2 

56 82 0 

57 47 1 

58 23 1 

59 1 3 

60 1 8 

61 1 3 

62 1 5 

63 1 6 

64 1 4 

65 1 4 

66 0 6 

67 1 4 

68 9 21 

69 25 56 

70 64 26 

71 60 31 

72 63 20 

73 62 24 

74 64 8 

Tid (s) 
Normalisert 

turtall (%) 

Normalisert 

dreiemoment 

(%) 

75 58 44 

76 65 10 

77 65 12 

78 68 23 

79 69 30 

80 71 30 

81 74 15 

82 71 23 

83 73 20 

84 73 21 

85 73 19 

86 70 33 

87 70 34 

88 65 47 

89 66 47 

90 64 53 

91 65 45 

92 66 38 

93 67 49 

94 69 39 

95 69 39 

96 66 42 

97 71 29 

98 75 29 

99 72 23 

100 74 22 

101 75 24 

102 73 30 

103 74 24 

104 77 6 

105 76 12 

106 74 39 

107 72 30 

108 75 22 

109 78 64 

110 102 34 

111 103 28 
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Tid (s) 
Normalisert 

turtall (%) 

Normalisert 

dreiemoment 

(%) 

112 103 28 

113 103 19 

114 103 32 

115 104 25 

116 103 38 

117 103 39 

118 103 34 

119 102 44 

120 103 38 

121 102 43 

122 103 34 

123 102 41 

124 103 44 

125 103 37 

126 103 27 

127 104 13 

128 104 30 

129 104 19 

130 103 28 

131 104 40 

132 104 32 

133 101 63 

134 102 54 

135 102 52 

136 102 51 

137 103 40 

138 104 34 

139 102 36 

140 104 44 

141 103 44 

142 104 33 

143 102 27 

144 103 26 

145 79 53 

146 51 37 

147 24 23 

148 13 33 

149 19 55 

150 45 30 

151 34 7 

152 14 4 

Tid (s) 
Normalisert 

turtall (%) 

Normalisert 

dreiemoment 

(%) 

153 8 16 

154 15 6 

155 39 47 

156 39 4 

157 35 26 

158 27 38 

159 43 40 

160 14 23 

161 10 10 

162 15 33 

163 35 72 

164 60 39 

165 55 31 

166 47 30 

167 16 7 

168 0 6 

169 0 8 

170 0 8 

171 0 2 

172 2 17 

173 10 28 

174 28 31 

175 33 30 

176 36 0 

177 19 10 

178 1 18 

179 0 16 

180 1 3 

181 1 4 

182 1 5 

183 1 6 

184 1 5 

185 1 3 

186 1 4 

187 1 4 

188 1 6 

189 8 18 

190 20 51 

191 49 19 

192 41 13 

193 31 16 

Tid (s) 
Normalisert 

turtall (%) 

Normalisert 

dreiemoment 

(%) 

194 28 21 

195 21 17 

196 31 21 

197 21 8 

198 0 14 

199 0 12 

200 3 8 

201 3 22 

202 12 20 

203 14 20 

204 16 17 

205 20 18 

206 27 34 

207 32 33 

208 41 31 

209 43 31 

210 37 33 

211 26 18 

212 18 29 

213 14 51 

214 13 11 

215 12 9 

216 15 33 

217 20 25 

218 25 17 

219 31 29 

220 36 66 

221 66 40 

222 50 13 

223 16 24 

224 26 50 

225 64 23 

226 81 20 

227 83 11 

228 79 23 

229 76 31 

230 68 24 

231 59 33 

232 59 3 

233 25 7 

234 21 10 
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Tid (s) 
Normalisert 

turtall (%) 

Normalisert 

dreiemoment 

(%) 

235 20 19 

236 4 10 

237 5 7 

238 4 5 

239 4 6 

240 4 6 

241 4 5 

242 7 5 

243 16 28 

244 28 25 

245 52 53 

246 50 8 

247 26 40 

248 48 29 

249 54 39 

250 60 42 

251 48 18 

252 54 51 

253 88 90 

254 103 84 

255 103 85 

256 102 84 

257 58 66 

258 64 97 

259 56 80 

260 51 67 

261 52 96 

262 63 62 

263 71 6 

264 33 16 

265 47 45 

266 43 56 

267 42 27 

268 42 64 

269 75 74 

270 68 96 

271 86 61 

272 66 0 

273 37 0 

274 45 37 

275 68 96 

Tid (s) 
Normalisert 

turtall (%) 

Normalisert 

dreiemoment 

(%) 

276 80 97 

277 92 96 

278 90 97 

279 82 96 

280 94 81 

281 90 85 

282 96 65 

283 70 96 

284 55 95 

285 70 96 

286 79 96 

287 81 71 

288 71 60 

289 92 65 

290 82 63 

291 61 47 

292 52 37 

293 24 0 

294 20 7 

295 39 48 

296 39 54 

297 63 58 

298 53 31 

299 51 24 

300 48 40 

301 39 0 

302 35 18 

303 36 16 

304 29 17 

305 28 21 

306 31 15 

307 31 10 

308 43 19 

309 49 63 

310 78 61 

311 78 46 

312 66 65 

313 78 97 

314 84 63 

315 57 26 

316 36 22 

Tid (s) 
Normalisert 

turtall (%) 

Normalisert 

dreiemoment 

(%) 

317 20 34 

318 19 8 

319 9 10 

320 5 5 

321 7 11 

322 15 15 

323 12 9 

324 13 27 

325 15 28 

326 16 28 

327 16 31 

328 15 20 

329 17 0 

330 20 34 

331 21 25 

332 20 0 

333 23 25 

334 30 58 

335 63 96 

336 83 60 

337 61 0 

338 26 0 

339 29 44 

340 68 97 

341 80 97 

342 88 97 

343 99 88 

344 102 86 

345 100 82 

346 74 79 

347 57 79 

348 76 97 

349 84 97 

350 86 97 

351 81 98 

352 83 83 

353 65 96 

354 93 72 

355 63 60 

356 72 49 

357 56 27 
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Tid (s) 
Normalisert 

turtall (%) 

Normalisert 

dreiemoment 

(%) 

358 29 0 

359 18 13 

360 25 11 

361 28 24 

362 34 53 

363 65 83 

364 80 44 

365 77 46 

366 76 50 

367 45 52 

368 61 98 

369 61 69 

370 63 49 

371 32 0 

372 10 8 

373 17 7 

374 16 13 

375 11 6 

376 9 5 

377 9 12 

378 12 46 

379 15 30 

380 26 28 

381 13 9 

382 16 21 

383 24 4 

384 36 43 

385 65 85 

386 78 66 

387 63 39 

388 32 34 

389 46 55 

390 47 42 

391 42 39 

392 27 0 

393 14 5 

394 14 14 

395 24 54 

396 60 90 

397 53 66 

398 70 48 

Tid (s) 
Normalisert 

turtall (%) 

Normalisert 

dreiemoment 

(%) 

399 77 93 

400 79 67 

401 46 65 

402 69 98 

403 80 97 

404 74 97 

405 75 98 

406 56 61 

407 42 0 

408 36 32 

409 34 43 

410 68 83 

411 102 48 

412 62 0 

413 41 39 

414 71 86 

415 91 52 

416 89 55 

417 89 56 

418 88 58 

419 78 69 

420 98 39 

421 64 61 

422 90 34 

423 88 38 

424 97 62 

425 100 53 

426 81 58 

427 74 51 

428 76 57 

429 76 72 

430 85 72 

431 84 60 

432 83 72 

433 83 72 

434 86 72 

435 89 72 

436 86 72 

437 87 72 

438 88 72 

439 88 71 

Tid (s) 
Normalisert 

turtall (%) 

Normalisert 

dreiemoment 

(%) 

440 87 72 

441 85 71 

442 88 72 

443 88 72 

444 84 72 

445 83 73 

446 77 73 

447 74 73 

448 76 72 

449 46 77 

450 78 62 

451 79 35 

452 82 38 

453 81 41 

454 79 37 

455 78 35 

456 78 38 

457 78 46 

458 75 49 

459 73 50 

460 79 58 

461 79 71 

462 83 44 

463 53 48 

464 40 48 

465 51 75 

466 75 72 

467 89 67 

468 93 60 

469 89 73 

470 86 73 

471 81 73 

472 78 73 

473 78 73 

474 76 73 

475 79 73 

476 82 73 

477 86 73 

478 88 72 

479 92 71 

480 97 54 
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Tid (s) 
Normalisert 

turtall (%) 

Normalisert 

dreiemoment 

(%) 

481 73 43 

482 36 64 

483 63 31 

484 78 1 

485 69 27 

486 67 28 

487 72 9 

488 71 9 

489 78 36 

490 81 56 

491 75 53 

492 60 45 

493 50 37 

494 66 41 

495 51 61 

496 68 47 

497 29 42 

498 24 73 

499 64 71 

500 90 71 

501 100 61 

502 94 73 

503 84 73 

504 79 73 

505 75 72 

506 78 73 

507 80 73 

508 81 73 

509 81 73 

510 83 73 

511 85 73 

512 84 73 

513 85 73 

514 86 73 

515 85 73 

516 85 73 

517 85 72 

518 85 73 

519 83 73 

520 79 73 

521 78 73 

Tid (s) 
Normalisert 

turtall (%) 

Normalisert 

dreiemoment 

(%) 

522 81 73 

523 82 72 

524 94 56 

525 66 48 

526 35 71 

527 51 44 

528 60 23 

529 64 10 

530 63 14 

531 70 37 

532 76 45 

533 78 18 

534 76 51 

535 75 33 

536 81 17 

537 76 45 

538 76 30 

539 80 14 

540 71 18 

541 71 14 

542 71 11 

543 65 2 

544 31 26 

545 24 72 

546 64 70 

547 77 62 

548 80 68 

549 83 53 

550 83 50 

551 83 50 

552 85 43 

553 86 45 

554 89 35 

555 82 61 

556 87 50 

557 85 55 

558 89 49 

559 87 70 

560 91 39 

561 72 3 

562 43 25 

Tid (s) 
Normalisert 

turtall (%) 

Normalisert 

dreiemoment 

(%) 

563 30 60 

564 40 45 

565 37 32 

566 37 32 

567 43 70 

568 70 54 

569 77 47 

570 79 66 

571 85 53 

572 83 57 

573 86 52 

574 85 51 

575 70 39 

576 50 5 

577 38 36 

578 30 71 

579 75 53 

580 84 40 

581 85 42 

582 86 49 

583 86 57 

584 89 68 

585 99 61 

586 77 29 

587 81 72 

588 89 69 

589 49 56 

590 79 70 

591 104 59 

592 103 54 

593 102 56 

594 102 56 

595 103 61 

596 102 64 

597 103 60 

598 93 72 

599 86 73 

600 76 73 

601 59 49 

602 46 22 

603 40 65 



Nr. 45/608 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 2.7.2020 

 

Tid (s) 
Normalisert 

turtall (%) 

Normalisert 

dreiemoment 

(%) 

604 72 31 

605 72 27 

606 67 44 

607 68 37 

608 67 42 

609 68 50 

610 77 43 

611 58 4 

612 22 37 

613 57 69 

614 68 38 

615 73 2 

616 40 14 

617 42 38 

618 64 69 

619 64 74 

620 67 73 

621 65 73 

622 68 73 

623 65 49 

624 81 0 

625 37 25 

626 24 69 

627 68 71 

628 70 71 

629 76 70 

630 71 72 

631 73 69 

632 76 70 

633 77 72 

634 77 72 

635 77 72 

636 77 70 

637 76 71 

638 76 71 

639 77 71 

640 77 71 

641 78 70 

642 77 70 

643 77 71 

644 79 72 

Tid (s) 
Normalisert 

turtall (%) 

Normalisert 

dreiemoment 

(%) 

645 78 70 

646 80 70 

647 82 71 

648 84 71 

649 83 71 

650 83 73 

651 81 70 

652 80 71 

653 78 71 

654 76 70 

655 76 70 

656 76 71 

657 79 71 

658 78 71 

659 81 70 

660 83 72 

661 84 71 

662 86 71 

663 87 71 

664 92 72 

665 91 72 

666 90 71 

667 90 71 

668 91 71 

669 90 70 

670 90 72 

671 91 71 

672 90 71 

673 90 71 

674 92 72 

675 93 69 

676 90 70 

677 93 72 

678 91 70 

679 89 71 

680 91 71 

681 90 71 

682 90 71 

683 92 71 

684 91 71 

685 93 71 

Tid (s) 
Normalisert 

turtall (%) 

Normalisert 

dreiemoment 

(%) 

686 93 68 

687 98 68 

688 98 67 

689 100 69 

690 99 68 

691 100 71 

692 99 68 

693 100 69 

694 102 72 

695 101 69 

696 100 69 

697 102 71 

698 102 71 

699 102 69 

700 102 71 

701 102 68 

702 100 69 

703 102 70 

704 102 68 

705 102 70 

706 102 72 

707 102 68 

708 102 69 

709 100 68 

710 102 71 

711 101 64 

712 102 69 

713 102 69 

714 101 69 

715 102 64 

716 102 69 

717 102 68 

718 102 70 

719 102 69 

720 102 70 

721 102 70 

722 102 62 

723 104 38 

724 104 15 

725 102 24 

726 102 45 



2.7.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 45/609 

 

Tid (s) 
Normalisert 

turtall (%) 

Normalisert 

dreiemoment 

(%) 

727 102 47 

728 104 40 

729 101 52 

730 103 32 

731 102 50 

732 103 30 

733 103 44 

734 102 40 

735 103 43 

736 103 41 

737 102 46 

738 103 39 

739 102 41 

740 103 41 

741 102 38 

742 103 39 

743 102 46 

744 104 46 

745 103 49 

746 102 45 

747 103 42 

748 103 46 

749 103 38 

750 102 48 

751 103 35 

752 102 48 

753 103 49 

754 102 48 

755 102 46 

756 103 47 

757 102 49 

758 102 42 

759 102 52 

760 102 57 

761 102 55 

762 102 61 

763 102 61 

764 102 58 

765 103 58 

766 102 59 

767 102 54 

Tid (s) 
Normalisert 

turtall (%) 

Normalisert 

dreiemoment 

(%) 

768 102 63 

769 102 61 

770 103 55 

771 102 60 

772 102 72 

773 103 56 

774 102 55 

775 102 67 

776 103 56 

777 84 42 

778 48 7 

779 48 6 

780 48 6 

781 48 7 

782 48 6 

783 48 7 

784 67 21 

785 105 59 

786 105 96 

787 105 74 

788 105 66 

789 105 62 

790 105 66 

791 89 41 

792 52 5 

793 48 5 

794 48 7 

795 48 5 

796 48 6 

797 48 4 

798 52 6 

799 51 5 

800 51 6 

801 51 6 

802 52 5 

803 52 5 

804 57 44 

805 98 90 

806 105 94 

807 105 100 

808 105 98 

Tid (s) 
Normalisert 

turtall (%) 

Normalisert 

dreiemoment 

(%) 

809 105 95 

810 105 96 

811 105 92 

812 104 97 

813 100 85 

814 94 74 

815 87 62 

816 81 50 

817 81 46 

818 80 39 

819 80 32 

820 81 28 

821 80 26 

822 80 23 

823 80 23 

824 80 20 

825 81 19 

826 80 18 

827 81 17 

828 80 20 

829 81 24 

830 81 21 

831 80 26 

832 80 24 

833 80 23 

834 80 22 

835 81 21 

836 81 24 

837 81 24 

838 81 22 

839 81 22 

840 81 21 

841 81 31 

842 81 27 

843 80 26 

844 80 26 

845 81 25 

846 80 21 

847 81 20 

848 83 21 

849 83 15 



Nr. 45/610 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 2.7.2020 

 

Tid (s) 
Normalisert 

turtall (%) 

Normalisert 

dreiemoment 

(%) 

850 83 12 

851 83 9 

852 83 8 

853 83 7 

854 83 6 

855 83 6 

856 83 6 

857 83 6 

858 83 6 

859 76 5 

860 49 8 

861 51 7 

862 51 20 

863 78 52 

864 80 38 

865 81 33 

866 83 29 

867 83 22 

868 83 16 

869 83 12 

870 83 9 

871 83 8 

872 83 7 

873 83 6 

874 83 6 

875 83 6 

876 83 6 

877 83 6 

878 59 4 

879 50 5 

880 51 5 

881 51 5 

882 51 5 

883 50 5 

884 50 5 

885 50 5 

886 50 5 

887 50 5 

888 51 5 

889 51 5 

890 51 5 

Tid (s) 
Normalisert 

turtall (%) 

Normalisert 

dreiemoment 

(%) 

891 63 50 

892 81 34 

893 81 25 

894 81 29 

895 81 23 

896 80 24 

897 81 24 

898 81 28 

899 81 27 

900 81 22 

901 81 19 

902 81 17 

903 81 17 

904 81 17 

905 81 15 

906 80 15 

907 80 28 

908 81 22 

909 81 24 

910 81 19 

911 81 21 

912 81 20 

913 83 26 

914 80 63 

915 80 59 

916 83 100 

917 81 73 

918 83 53 

919 80 76 

920 81 61 

921 80 50 

922 81 37 

923 82 49 

924 83 37 

925 83 25 

926 83 17 

927 83 13 

928 83 10 

929 83 8 

930 83 7 

931 83 7 

Tid (s) 
Normalisert 

turtall (%) 

Normalisert 

dreiemoment 

(%) 

932 83 6 

933 83 6 

934 83 6 

935 71 5 

936 49 24 

937 69 64 

938 81 50 

939 81 43 

940 81 42 

941 81 31 

942 81 30 

943 81 35 

944 81 28 

945 81 27 

946 80 27 

947 81 31 

948 81 41 

949 81 41 

950 81 37 

951 81 43 

952 81 34 

953 81 31 

954 81 26 

955 81 23 

956 81 27 

957 81 38 

958 81 40 

959 81 39 

960 81 27 

961 81 33 

962 80 28 

963 81 34 

964 83 72 

965 81 49 

966 81 51 

967 80 55 

968 81 48 

969 81 36 

970 81 39 

971 81 38 

972 80 41 



2.7.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 45/611 

 

Tid (s) 
Normalisert 

turtall (%) 

Normalisert 

dreiemoment 

(%) 

973 81 30 

974 81 23 

975 81 19 

976 81 25 

977 81 29 

978 83 47 

979 81 90 

980 81 75 

981 80 60 

982 81 48 

983 81 41 

984 81 30 

985 80 24 

986 81 20 

987 81 21 

988 81 29 

989 81 29 

990 81 27 

991 81 23 

992 81 25 

993 81 26 

994 81 22 

995 81 20 

996 81 17 

997 81 23 

998 83 65 

999 81 54 

1000 81 50 

1001 81 41 

1002 81 35 

1003 81 37 

1004 81 29 

1005 81 28 

1006 81 24 

1007 81 19 

1008 81 16 

1009 80 16 

1010 83 23 

1011 83 17 

1012 83 13 

1013 83 27 

Tid (s) 
Normalisert 

turtall (%) 

Normalisert 

dreiemoment 

(%) 

1014 81 58 

1015 81 60 

1016 81 46 

1017 80 41 

1018 80 36 

1019 81 26 

1020 86 18 

1021 82 35 

1022 79 53 

1023 82 30 

1024 83 29 

1025 83 32 

1026 83 28 

1027 76 60 

1028 79 51 

1029 86 26 

1030 82 34 

1031 84 25 

1032 86 23 

1033 85 22 

1034 83 26 

1035 83 25 

1036 83 37 

1037 84 14 

1038 83 39 

1039 76 70 

1040 78 81 

1041 75 71 

1042 86 47 

1043 83 35 

1044 81 43 

1045 81 41 

1046 79 46 

1047 80 44 

1048 84 20 

1049 79 31 

1050 87 29 

1051 82 49 

1052 84 21 

1053 82 56 

1054 81 30 

Tid (s) 
Normalisert 

turtall (%) 

Normalisert 

dreiemoment 

(%) 

1055 85 21 

1056 86 16 

1057 79 52 

1058 78 60 

1059 74 55 

1060 78 84 

1061 80 54 

1062 80 35 

1063 82 24 

1064 83 43 

1065 79 49 

1066 83 50 

1067 86 12 

1068 64 14 

1069 24 14 

1070 49 21 

1071 77 48 

1072 103 11 

1073 98 48 

1074 101 34 

1075 99 39 

1076 103 11 

1077 103 19 

1078 103 7 

1079 103 13 

1080 103 10 

1081 102 13 

1082 101 29 

1083 102 25 

1084 102 20 

1085 96 60 

1086 99 38 

1087 102 24 

1088 100 31 

1089 100 28 

1090 98 3 

1091 102 26 

1092 95 64 

1093 102 23 

1094 102 25 

1095 98 42 



Nr. 45/612 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 2.7.2020 

 

Tid (s) 
Normalisert 

turtall (%) 

Normalisert 

dreiemoment 

(%) 

1096 93 68 

1097 101 25 

1098 95 64 

1099 101 35 

1100 94 59 

1101 97 37 

1102 97 60 

1103 93 98 

1104 98 53 

1105 103 13 

1106 103 11 

1107 103 11 

1108 103 13 

1109 103 10 

1110 103 10 

1111 103 11 

1112 103 10 

1113 103 10 

1114 102 18 

1115 102 31 

1116 101 24 

1117 102 19 

1118 103 10 

1119 102 12 

1120 99 56 

1121 96 59 

1122 74 28 

1123 66 62 

1124 74 29 

1125 64 74 

1126 69 40 

1127 76 2 

1128 72 29 

1129 66 65 

1130 54 69 

1131 69 56 

1132 69 40 

1133 73 54 

1134 63 92 

1135 61 67 

1136 72 42 

Tid (s) 
Normalisert 

turtall (%) 

Normalisert 

dreiemoment 

(%) 

1137 78 2 

1138 76 34 

1139 67 80 

1140 70 67 

1141 53 70 

1142 72 65 

1143 60 57 

1144 74 29 

1145 69 31 

1146 76 1 

1147 74 22 

1148 72 52 

1149 62 96 

1150 54 72 

1151 72 28 

1152 72 35 

1153 64 68 

1154 74 27 

1155 76 14 

1156 69 38 

1157 66 59 

1158 64 99 

1159 51 86 

1160 70 53 

1161 72 36 

1162 71 47 

1163 70 42 

1164 67 34 

1165 74 2 

1166 75 21 

1167 74 15 

1168 75 13 

1169 76 10 

1170 75 13 

1171 75 10 

1172 75 7 

1173 75 13 

1174 76 8 

1175 76 7 

1176 67 45 

1177 75 13 

Tid (s) 
Normalisert 

turtall (%) 

Normalisert 

dreiemoment 

(%) 

1178 75 12 

1179 73 21 

1180 68 46 

1181 74 8 

1182 76 11 

1183 76 14 

1184 74 11 

1185 74 18 

1186 73 22 

1187 74 20 

1188 74 19 

1189 70 22 

1190 71 23 

1191 73 19 

1192 73 19 

1193 72 20 

1194 64 60 

1195 70 39 

1196 66 56 

1197 68 64 

1198 30 68 

1199 70 38 

1200 66 47 

1201 76 14 

1202 74 18 

1203 69 46 

1204 68 62 

1205 68 62 

1206 68 62 

1207 68 62 

1208 68 62 

1209 68 62 

1210 54 50 

1211 41 37 

1212 27 25 

1213 14 12 

1214 0 0 

1215 0 0 

1216 0 0 

1217 0 0 

1218 0 0 



2.7.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 45/613 

 

Tid (s) 
Normalisert 

turtall (%) 

Normalisert 

dreiemoment 

(%) 

1219 0 0 

1220 0 0 

1221 0 0 

1222 0 0 

1223 0 0 

1224 0 0 

1225 0 0 

Tid (s) 
Normalisert 

turtall (%) 

Normalisert 

dreiemoment 

(%) 

1226 0 0 

1227 0 0 

1228 0 0 

1229 0 0 

1230 0 0 

1231 0 0 

1232 0 0 

Tid (s) 
Normalisert 

turtall (%) 

Normalisert 

dreiemoment 

(%) 

1233 0 0 

1234 0 0 

1235 0 0 

1236 0 0 

1237 0 0 

1238 0 0 

Dynamometerskjema for LSI-NRTC-prøving 

Tid (s) 
Normalisert 

turtall (%) 

Normalisert 

dreiemoment 

(%) 

0 0 0 

1 0 0 

2 0 0 

3 0 0 

4 0 0 

5 0 0 

6 0 0 

7 0 0 

8 0 0 

9 1 8 

10 6 54 

11 8 61 

12 34 59 

13 22 46 

14 5 51 

15 18 51 

16 31 50 

17 30 56 

18 31 49 

19 25 66 

20 58 55 

21 43 31 

22 16 45 

23 24 38 

24 24 27 

25 30 33 

26 45 65 

27 50 49 

28 23 42 

29 13 42 

30 9 45 

Tid (s) 
Normalisert 

turtall (%) 

Normalisert 

dreiemoment 

(%) 

31 23 30 

32 37 45 

33 44 50 

34 49 52 

35 55 49 

36 61 46 

37 66 38 

38 42 33 

39 17 41 

40 17 37 

41 7 50 

42 20 32 

43 5 55 

44 30 42 

45 44 53 

46 45 56 

47 41 52 

48 24 41 

49 15 40 

50 11 44 

51 32 31 

52 38 54 

53 38 47 

54 9 55 

55 10 50 

56 33 55 

57 48 56 

58 49 47 

59 33 44 

60 52 43 

61 55 43 

Tid (s) 
Normalisert 

turtall (%) 

Normalisert 

dreiemoment 

(%) 

62 59 38 

63 44 28 

64 24 37 

65 12 44 

66 9 47 

67 12 52 

68 34 21 

69 29 44 

70 44 54 

71 54 62 

72 62 57 

73 72 56 

74 88 71 

75 100 69 

76 100 34 

77 100 42 

78 100 54 

79 100 58 

80 100 38 

81 83 17 

82 61 15 

83 43 22 

84 24 35 

85 16 39 

86 15 45 

87 32 34 

88 14 42 

89 8 48 

90 5 51 

91 10 41 

92 12 37 



Nr. 45/614 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 2.7.2020 

 

Tid (s) 
Normalisert 

turtall (%) 

Normalisert 

dreiemoment 

(%) 

93 4 47 

94 3 49 

95 3 50 

96 4 49 

97 4 48 

98 8 43 

99 2 51 

100 5 46 

101 8 41 

102 4 47 

103 3 49 

104 6 45 

105 3 48 

106 10 42 

107 18 27 

108 3 50 

109 11 41 

110 34 29 

111 51 57 

112 67 63 

113 61 32 

114 44 31 

115 48 54 

116 69 65 

117 85 65 

118 81 29 

119 74 21 

120 62 23 

121 76 58 

122 96 75 

123 100 77 

124 100 27 

125 100 79 

126 100 79 

127 100 81 

128 100 57 

129 99 52 

130 81 35 

131 69 29 

132 47 22 

133 34 28 

Tid (s) 
Normalisert 

turtall (%) 

Normalisert 

dreiemoment 

(%) 

134 27 37 

135 83 60 

136 100 74 

137 100 7 

138 100 2 

139 70 18 

140 23 39 

141 5 54 

142 11 40 

143 11 34 

144 11 41 

145 19 25 

146 16 32 

147 20 31 

148 21 38 

149 21 42 

150 9 51 

151 4 49 

152 2 51 

153 1 58 

154 21 57 

155 29 47 

156 33 45 

157 16 49 

158 38 45 

159 37 43 

160 35 42 

161 39 43 

162 51 49 

163 59 55 

164 65 54 

165 76 62 

166 84 59 

167 83 29 

168 67 35 

169 84 54 

170 90 58 

171 93 43 

172 90 29 

173 66 19 

174 52 16 

Tid (s) 
Normalisert 

turtall (%) 

Normalisert 

dreiemoment 

(%) 

175 49 17 

176 56 38 

177 73 71 

178 86 80 

179 96 75 

180 89 27 

181 66 17 

182 50 18 

183 36 25 

184 36 24 

185 38 40 

186 40 50 

187 27 48 

188 19 48 

189 23 50 

190 19 45 

191 6 51 

192 24 48 

193 49 67 

194 47 49 

195 22 44 

196 25 40 

197 38 54 

198 43 55 

199 40 52 

200 14 49 

201 11 45 

202 7 48 

203 26 41 

204 41 59 

205 53 60 

206 44 54 

207 22 40 

208 24 41 

209 32 53 

210 44 74 

211 57 25 

212 22 49 

213 29 45 

214 19 37 

215 14 43 



2.7.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 45/615 

 

Tid (s) 
Normalisert 

turtall (%) 

Normalisert 

dreiemoment 

(%) 

216 36 40 

217 43 63 

218 42 49 

219 15 50 

220 19 44 

221 47 59 

222 67 80 

223 76 74 

224 87 66 

225 98 61 

226 100 38 

227 97 27 

228 100 53 

229 100 72 

230 100 49 

231 100 4 

232 100 13 

233 87 15 

234 53 26 

235 33 27 

236 39 19 

237 51 33 

238 67 54 

239 83 60 

240 95 52 

241 100 50 

242 100 36 

243 100 25 

244 85 16 

245 62 16 

246 40 26 

247 56 39 

248 81 75 

249 98 86 

250 100 76 

251 100 51 

252 100 78 

253 100 83 

254 100 100 

255 100 66 

256 100 85 

Tid (s) 
Normalisert 

turtall (%) 

Normalisert 

dreiemoment 

(%) 

257 100 72 

258 100 45 

259 98 58 

260 60 30 

261 43 32 

262 71 36 

263 44 32 

264 24 38 

265 42 17 

266 22 51 

267 13 53 

268 23 45 

269 29 50 

270 28 42 

271 21 55 

272 34 57 

273 44 47 

274 19 46 

275 13 44 

276 25 36 

277 43 51 

278 55 73 

279 68 72 

280 76 63 

281 80 45 

282 83 40 

283 78 26 

284 60 20 

285 47 19 

286 52 25 

287 36 30 

288 40 26 

289 45 34 

290 47 35 

291 42 28 

292 46 38 

293 48 44 

294 68 61 

295 70 47 

296 48 28 

297 42 22 

Tid (s) 
Normalisert 

turtall (%) 

Normalisert 

dreiemoment 

(%) 

298 31 29 

299 22 35 

300 28 28 

301 46 46 

302 62 69 

303 76 81 

304 88 85 

305 98 81 

306 100 74 

307 100 13 

308 100 11 

309 100 17 

310 99 3 

311 80 7 

312 62 11 

313 63 11 

314 64 16 

315 69 43 

316 81 67 

317 93 74 

318 100 72 

319 94 27 

320 73 15 

321 40 33 

322 40 52 

323 50 50 

324 11 53 

325 12 45 

326 5 50 

327 1 55 

328 7 55 

329 62 60 

330 80 28 

331 23 37 

332 39 58 

333 47 24 

334 59 51 

335 58 68 

336 36 52 

337 18 42 

338 36 52 



Nr. 45/616 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 2.7.2020 

 

Tid (s) 
Normalisert 

turtall (%) 

Normalisert 

dreiemoment 

(%) 

339 59 73 

340 72 85 

341 85 92 

342 99 90 

343 100 72 

344 100 18 

345 100 76 

346 100 64 

347 100 87 

348 100 97 

349 100 84 

350 100 100 

351 100 91 

352 100 83 

353 100 93 

354 100 100 

355 94 43 

356 72 10 

357 77 3 

358 48 2 

359 29 5 

360 59 19 

361 63 5 

362 35 2 

363 24 3 

364 28 2 

365 36 16 

366 54 23 

367 60 10 

368 33 1 

369 23 0 

370 16 0 

371 11 0 

372 20 0 

373 25 2 

374 40 3 

375 33 4 

376 34 5 

377 46 7 

378 57 10 

379 66 11 

Tid (s) 
Normalisert 

turtall (%) 

Normalisert 

dreiemoment 

(%) 

380 75 14 

381 79 11 

382 80 16 

383 92 21 

384 99 16 

385 83 2 

386 71 2 

387 69 4 

388 67 4 

389 74 16 

390 86 25 

391 97 28 

392 100 15 

393 83 2 

394 62 4 

395 40 6 

396 49 10 

397 36 5 

398 27 4 

399 29 3 

400 22 2 

401 13 3 

402 37 36 

403 90 26 

404 41 2 

405 25 2 

406 29 2 

407 38 7 

408 50 13 

409 55 10 

410 29 3 

411 24 7 

412 51 16 

413 62 15 

414 72 35 

415 91 74 

416 100 73 

417 100 8 

418 98 11 

419 100 59 

420 100 98 

Tid (s) 
Normalisert 

turtall (%) 

Normalisert 

dreiemoment 

(%) 

421 100 99 

422 100 75 

423 100 95 

424 100 100 

425 100 97 

426 100 90 

427 100 86 

428 100 82 

429 97 43 

430 70 16 

431 50 20 

432 42 33 

433 89 64 

434 89 77 

435 99 95 

436 100 41 

437 77 12 

438 29 37 

439 16 41 

440 16 38 

441 15 36 

442 18 44 

443 4 55 

444 24 26 

445 26 35 

446 15 45 

447 21 39 

448 29 52 

449 26 46 

450 27 50 

451 13 43 

452 25 36 

453 37 57 

454 29 46 

455 17 39 

456 13 41 

457 19 38 

458 28 35 

459 8 51 

460 14 36 

461 17 47 



2.7.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 45/617 

 

Tid (s) 
Normalisert 

turtall (%) 

Normalisert 

dreiemoment 

(%) 

462 34 39 

463 34 57 

464 11 70 

465 13 51 

466 13 68 

467 38 44 

468 53 67 

469 29 69 

470 19 65 

471 52 45 

472 61 79 

473 29 70 

474 15 53 

475 15 60 

476 52 40 

477 50 61 

478 13 74 

479 46 51 

480 60 73 

481 33 84 

482 31 63 

483 41 42 

484 26 69 

485 23 65 

486 48 49 

487 28 57 

488 16 67 

489 39 48 

490 47 73 

491 35 87 

492 26 73 

493 30 61 

494 34 49 

495 35 66 

496 56 47 

497 49 64 

498 59 64 

499 42 69 

500 6 77 

501 5 59 

502 17 59 

Tid (s) 
Normalisert 

turtall (%) 

Normalisert 

dreiemoment 

(%) 

503 45 53 

504 21 62 

505 31 60 

506 53 68 

507 48 79 

508 45 61 

509 51 47 

510 41 48 

511 26 58 

512 21 62 

513 50 52 

514 39 65 

515 23 65 

516 42 62 

517 57 80 

518 66 81 

519 64 62 

520 45 42 

521 33 42 

522 27 57 

523 31 59 

524 41 53 

525 45 72 

526 48 73 

527 46 90 

528 56 76 

529 64 76 

530 69 64 

531 72 59 

532 73 58 

533 71 56 

534 66 48 

535 61 50 

536 55 56 

537 52 52 

538 54 49 

539 61 50 

540 64 54 

541 67 54 

542 68 52 

543 60 53 

Tid (s) 
Normalisert 

turtall (%) 

Normalisert 

dreiemoment 

(%) 

544 52 50 

545 45 49 

546 38 45 

547 32 45 

548 26 53 

549 23 56 

550 30 49 

551 33 55 

552 35 59 

553 33 65 

554 30 67 

555 28 59 

556 25 58 

557 23 56 

558 22 57 

559 19 63 

560 14 63 

561 31 61 

562 35 62 

563 21 80 

564 28 65 

565 7 74 

566 23 54 

567 38 54 

568 14 78 

569 38 58 

570 52 75 

571 59 81 

572 66 69 

573 54 44 

574 48 34 

575 44 33 

576 40 40 

577 28 58 

578 27 63 

579 35 45 

580 20 66 

581 15 60 

582 10 52 

583 22 56 

584 30 62 
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Tid (s) 
Normalisert 

turtall (%) 

Normalisert 

dreiemoment 

(%) 

585 21 67 

586 29 53 

587 41 56 

588 15 67 

589 24 56 

590 42 69 

591 39 83 

592 40 73 

593 35 67 

594 32 61 

595 30 65 

596 30 72 

597 48 51 

598 66 58 

599 62 71 

600 36 63 

601 17 59 

602 16 50 

603 16 62 

604 34 48 

605 51 66 

606 35 74 

607 15 56 

608 19 54 

609 43 65 

610 52 80 

611 52 83 

612 49 57 

613 48 46 

614 37 36 

615 25 44 

616 14 53 

617 13 64 

618 23 56 

619 21 63 

620 18 67 

621 20 54 

622 16 67 

623 26 56 

624 41 65 

625 28 62 

Tid (s) 
Normalisert 

turtall (%) 

Normalisert 

dreiemoment 

(%) 

626 19 60 

627 33 56 

628 37 70 

629 24 79 

630 28 57 

631 40 57 

632 40 58 

633 28 44 

634 25 41 

635 29 53 

636 31 55 

637 26 64 

638 20 50 

639 16 53 

640 11 54 

641 13 53 

642 23 50 

643 32 59 

644 36 63 

645 33 59 

646 24 52 

647 20 52 

648 22 55 

649 30 53 

650 37 59 

651 41 58 

652 36 54 

653 29 49 

654 24 53 

655 14 57 

656 10 54 

657 9 55 

658 10 57 

659 13 55 

660 15 64 

661 31 57 

662 19 69 

663 14 59 

664 33 57 

665 41 65 

666 39 64 

Tid (s) 
Normalisert 

turtall (%) 

Normalisert 

dreiemoment 

(%) 

667 39 59 

668 39 51 

669 28 41 

670 19 49 

671 27 54 

672 37 63 

673 32 74 

674 16 70 

675 12 67 

676 13 60 

677 17 56 

678 15 62 

679 25 47 

680 27 64 

681 14 71 

682 5 65 

683 6 57 

684 6 57 

685 15 52 

686 22 61 

687 14 77 

688 12 67 

689 12 62 

690 14 59 

691 15 58 

692 18 55 

693 22 53 

694 19 69 

695 14 67 

696 9 63 

697 8 56 

698 17 49 

699 25 55 

700 14 70 

701 12 60 

702 22 57 

703 27 67 

704 29 68 

705 34 62 

706 35 61 

707 28 78 
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Tid (s) 
Normalisert 

turtall (%) 

Normalisert 

dreiemoment 

(%) 

708 11 71 

709 4 58 

710 5 58 

711 10 56 

712 20 63 

713 13 76 

714 11 65 

715 9 60 

716 7 55 

717 8 53 

718 10 60 

719 28 53 

720 12 73 

721 4 64 

722 4 61 

723 4 61 

724 10 56 

725 8 61 

726 20 56 

727 32 62 

728 33 66 

729 34 73 

730 31 61 

731 33 55 

732 33 60 

733 31 59 

734 29 58 

735 31 53 

736 33 51 

737 33 48 

738 27 44 

739 21 52 

740 13 57 

741 12 56 

742 10 64 

743 22 47 

744 15 74 

745 8 66 

746 34 47 

747 18 71 

748 9 57 

Tid (s) 
Normalisert 

turtall (%) 

Normalisert 

dreiemoment 

(%) 

749 11 55 

750 12 57 

751 10 61 

752 16 53 

753 12 75 

754 6 70 

755 12 55 

756 24 50 

757 28 60 

758 28 64 

759 23 60 

760 20 56 

761 26 50 

762 28 55 

763 18 56 

764 15 52 

765 11 59 

766 16 59 

767 34 54 

768 16 82 

769 15 64 

770 36 53 

771 45 64 

772 41 59 

773 34 50 

774 27 45 

775 22 52 

776 18 55 

777 26 54 

778 39 62 

779 37 71 

780 32 58 

781 24 48 

782 14 59 

783 7 59 

784 7 55 

785 18 49 

786 40 62 

787 44 73 

788 41 68 

789 35 48 

Tid (s) 
Normalisert 

turtall (%) 

Normalisert 

dreiemoment 

(%) 

790 29 54 

791 22 69 

792 46 53 

793 59 71 

794 69 68 

795 75 47 

796 62 32 

797 48 35 

798 27 59 

799 13 58 

800 14 54 

801 21 53 

802 23 56 

803 23 57 

804 23 65 

805 13 65 

806 9 64 

807 27 56 

808 26 78 

809 40 61 

810 35 76 

811 28 66 

812 23 57 

813 16 50 

814 11 53 

815 9 57 

816 9 62 

817 27 57 

818 42 69 

819 47 75 

820 53 67 

821 61 62 

822 63 53 

823 60 54 

824 56 44 

825 49 39 

826 39 35 

827 30 34 

828 33 46 

829 44 56 

830 50 56 
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Tid (s) 
Normalisert 

turtall (%) 

Normalisert 

dreiemoment 

(%) 

831 44 52 

832 38 46 

833 33 44 

834 29 45 

835 24 46 

836 18 52 

837 9 55 

838 10 54 

839 20 53 

840 27 58 

841 29 59 

842 30 62 

843 30 65 

844 27 66 

845 32 58 

846 40 56 

847 41 57 

848 18 73 

849 15 55 

850 18 50 

851 17 52 

852 20 49 

853 16 62 

854 4 67 

855 2 64 

856 7 54 

857 10 50 

858 9 57 

859 5 62 

860 12 51 

861 14 65 

862 9 64 

863 31 50 

864 30 78 

865 21 65 

866 14 51 

867 10 55 

868 6 59 

869 7 59 

870 19 54 

871 23 61 

Tid (s) 
Normalisert 

turtall (%) 

Normalisert 

dreiemoment 

(%) 

872 24 62 

873 34 61 

874 51 67 

875 60 66 

876 58 55 

877 60 52 

878 64 55 

879 68 51 

880 63 54 

881 64 50 

882 68 58 

883 73 47 

884 63 40 

885 50 38 

886 29 61 

887 14 61 

888 14 53 

889 42 6 

890 58 6 

891 58 6 

892 77 39 

893 93 56 

894 93 44 

895 93 37 

896 93 31 

897 93 25 

898 93 26 

899 93 27 

900 93 25 

901 93 21 

902 93 22 

903 93 24 

904 93 23 

905 93 27 

906 93 34 

907 93 32 

908 93 26 

909 93 31 

910 93 34 

911 93 31 

912 93 33 

Tid (s) 
Normalisert 

turtall (%) 

Normalisert 

dreiemoment 

(%) 

913 93 36 

914 93 37 

915 93 34 

916 93 30 

917 93 32 

918 93 35 

919 93 35 

920 93 32 

921 93 28 

922 93 23 

923 94 18 

924 95 18 

925 96 17 

926 95 13 

927 96 10 

928 95 9 

929 95 7 

930 95 7 

931 96 7 

932 96 6 

933 96 6 

934 95 6 

935 90 6 

936 69 43 

937 76 62 

938 93 47 

939 93 39 

940 93 35 

941 93 34 

942 93 36 

943 93 39 

944 93 34 

945 93 26 

946 93 23 

947 93 24 

948 93 24 

949 93 22 

950 93 19 

951 93 17 

952 93 19 

953 93 22 
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Tid (s) 
Normalisert 

turtall (%) 

Normalisert 

dreiemoment 

(%) 

954 93 24 

955 93 23 

956 93 20 

957 93 20 

958 94 19 

959 95 19 

960 95 17 

961 96 13 

962 95 10 

963 96 9 

964 95 7 

965 95 7 

966 95 7 

967 95 6 

968 96 6 

969 96 6 

970 89 6 

971 68 6 

972 57 6 

973 66 32 

974 84 52 

975 93 46 

976 93 42 

977 93 36 

978 93 28 

979 93 23 

980 93 19 

981 93 16 

982 93 15 

983 93 16 

984 93 15 

985 93 14 

986 93 15 

987 93 16 

988 94 15 

989 93 32 

990 93 45 

991 93 43 

992 93 37 

993 93 29 

994 93 23 

Tid (s) 
Normalisert 

turtall (%) 

Normalisert 

dreiemoment 

(%) 

995 93 20 

996 93 18 

997 93 16 

998 93 17 

999 93 16 

1000 93 15 

1001 93 15 

1002 93 15 

1003 93 14 

1004 93 15 

1005 93 15 

1006 93 14 

1007 93 13 

1008 93 14 

1009 93 14 

1010 93 15 

1011 93 16 

1012 93 17 

1013 93 20 

1014 93 22 

1015 93 20 

1016 93 19 

1017 93 20 

1018 93 19 

1019 93 19 

1020 93 20 

1021 93 32 

1022 93 37 

1023 93 28 

1024 93 26 

1025 93 24 

1026 93 22 

1027 93 22 

1028 93 21 

1029 93 20 

1030 93 20 

1031 93 20 

1032 93 20 

1033 93 19 

1034 93 18 

1035 93 20 

Tid (s) 
Normalisert 

turtall (%) 

Normalisert 

dreiemoment 

(%) 

1036 93 20 

1037 93 20 

1038 93 20 

1039 93 19 

1040 93 18 

1041 93 18 

1042 93 17 

1043 93 16 

1044 93 16 

1045 93 15 

1046 93 16 

1047 93 18 

1048 93 37 

1049 93 48 

1050 93 38 

1051 93 31 

1052 93 26 

1053 93 21 

1054 93 18 

1055 93 16 

1056 93 17 

1057 93 18 

1058 93 19 

1059 93 21 

1060 93 20 

1061 93 18 

1062 93 17 

1063 93 17 

1064 93 18 

1065 93 18 

1066 93 18 

1067 93 19 

1068 93 18 

1069 93 18 

1070 93 20 

1071 93 23 

1072 93 25 

1073 93 25 

1074 93 24 

1075 93 24 

1076 93 22 
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Tid (s) 
Normalisert 

turtall (%) 

Normalisert 

dreiemoment 

(%) 

1077 93 22 

1078 93 22 

1079 93 19 

1080 93 16 

1081 95 17 

1082 95 37 

1083 93 43 

1084 93 32 

1085 93 27 

1086 93 26 

1087 93 24 

1088 93 22 

1089 93 22 

1090 93 22 

1091 93 23 

1092 93 22 

1093 93 22 

1094 93 23 

1095 93 23 

1096 93 23 

1097 93 22 

1098 93 23 

1099 93 23 

1100 93 23 

1101 93 25 

1102 93 27 

1103 93 26 

1104 93 25 

1105 93 27 

1106 93 27 

1107 93 27 

1108 93 24 

1109 93 20 

1110 93 18 

1111 93 17 

1112 93 17 

1113 93 18 

1114 93 18 

1115 93 18 

1116 93 19 

1117 93 22 

Tid (s) 
Normalisert 

turtall (%) 

Normalisert 

dreiemoment 

(%) 

1118 93 22 

1119 93 19 

1120 93 17 

1121 93 17 

1122 93 18 

1123 93 18 

1124 93 19 

1125 93 19 

1126 93 20 

1127 93 19 

1128 93 20 

1129 93 25 

1130 93 30 

1131 93 31 

1132 93 26 

1133 93 21 

1134 93 18 

1135 93 20 

1136 93 25 

1137 93 24 

1138 93 21 

1139 93 21 

1140 93 22 

1141 93 22 

1142 93 28 

1143 93 29 

1144 93 23 

1145 93 21 

1146 93 18 

1147 93 16 

1148 93 16 

1149 93 16 

1150 93 17 

1151 93 17 

1152 93 17 

1153 93 17 

1154 93 23 

1155 93 26 

1156 93 22 

1157 93 18 

1158 93 16 

Tid (s) 
Normalisert 

turtall (%) 

Normalisert 

dreiemoment 

(%) 

1159 93 16 

1160 93 17 

1161 93 19 

1162 93 18 

1163 93 16 

1164 93 19 

1165 93 22 

1166 93 25 

1167 93 29 

1168 93 27 

1169 93 22 

1170 93 18 

1171 93 16 

1172 93 19 

1173 93 19 

1174 93 17 

1175 93 17 

1176 93 17 

1177 93 16 

1178 93 16 

1179 93 15 

1180 93 16 

1181 93 15 

1182 93 17 

1183 93 21 

1184 93 30 

1185 93 53 

1186 93 54 

1187 93 38 

1188 93 30 

1189 93 24 

1190 93 20 

1191 95 20 

1192 96 18 

1193 96 15 

1194 96 11 

1195 95 9 

1196 95 8 

1197 96 7 

1198 94 33 

1199 93 46 
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Tid (s) 
Normalisert 

turtall (%) 

Normalisert 

dreiemoment 

(%) 

1200 93 37 

1201 16 8 

1202 0 0 

1203 0 0 

Tid (s) 
Normalisert 

turtall (%) 

Normalisert 

dreiemoment 

(%) 

1204 0 0 

1205 0 0 

1206 0 0 

1207 0 0 

Tid (s) 
Normalisert 

turtall (%) 

Normalisert 

dreiemoment 

(%) 

1208 0 0 

1209 0 0 
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2017/655 

av 19. desember 2016 

om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1628 med hensyn til overvåking av utslipp 

av forurensende gasser fra forbrenningsmotorer i bruk som er montert i ikke-veigående mobile maskiner(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1628 av 14. september 2016 om krav til utslippsgrenser 

for forurensende gasser og partikler og typegodkjenning av forbrenningsmotorer til ikke-veigående mobile maskiner, om 

endring av forordning (EU) nr. 1024/2012 og (EU) nr. 167/2013 og om endring og oppheving av direktiv 97/68/EF(1), særlig 

artikkel 19 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Artikkel 19 i forordning (EU) 2016/1628 inneholder bestemmelser om overvåking av utslipp av forurensende gasser 

gjennom prøving av motorer i bruk som er montert i ikke-veigående mobile maskiner og brukes i normale drifts-

sykluser. 

2) For å sikre overvåkingen fastsatt i artikkel 19 er det nødvendig å vedta nærmere bestemmelser med hensyn til valg av 

motorer, prøvingsmetoder og rapportering av resultater. 

3) For å redusere den administrative byrden for produsenter av motorer i små serier og for produsenter som produserer et 

begrenset antall motortyper eller motorfamilier, er det nødvendig å begrense antallet motorer som skal være omfattet av 

produsentenes overvåkingsprøving i bruk. 

4) For å sikre en ensartet anvendelse av denne forordning bør produsenten ikke være forpliktet til å framlegge resultatene 

av overvåkingsprøving i bruk dersom vedkommende kan godtgjøre at motorene ikke er montert i ikke-veigående mobile 

maskiner eller at det ikke var mulig å få tilgang til en motor som kunne prøves i bruk. 

5) For ytterligere å harmonisere prosedyrene for overvåking i bruk for ikke-veigående mobile maskiner med annet  

EU-regelverk og internasjonale standarder, bør disse prosedyrene tilpasses samsvarsprøvingen av tunge kjøretøyer i 

bruk (Euro VI) og kravene i reglement nr. 96 vedtatt av De forente nasjoners økonomiske kommisjon for Europa. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Formål 

Denne forordning fastsetter nærmere bestemmelser med hensyn til valg av motorer, prøvingsmetoder og rapportering av 

resultater som gjelder overvåking av utslipp av forurensende gasser fra forbrenningsmotorer i bruk som er montert i ikke-

veigående mobile maskiner, ved hjelp av bærbare systemer for utslippsmåling. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 102 av 13.4.2017, s. 334, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 61/2018 av 23. mars 2018 

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

unions tidende nr. 6 av 30.1.2020, s. 39. 

(1) EUT L 252 av 16.9.2016, s. 53. 

2020/EØS/45/42 
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Artikkel 2 

Virkeområde 

1. Denne forordning får anvendelse på overvåking av utslipp av forurensende gasser fra følgende kategorier av motorer i 

bruk som hører inn under utslippstrinn V, og som er montert i ikke-veigående mobile maskiner: 

a) NRE-v-5. 

b) NRE-v-6. 

2. Denne forordning får anvendelse på motorprodusenter. 

Denne forordning får ikke anvendelse på produsenter av originalt utstyr. 

3. Denne forordning får ikke anvendelse dersom produsenten kan godtgjøre overfor godkjenningsmyndigheten at det ikke er 

mulig å få tilgang til en motor som er montert i en ikke-veigående mobil maskin, med sikte på overvåking i bruk. 

Artikkel 3 

Prosedyrer for og krav til overvåking av utslipp fra motorer i bruk 

Utslipp av forurensende gasser fra motorer i bruk som er nevnt i artikkel 19 nr. 1 i forordning (EU) 2016/1628, skal overvåkes i 

samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 4 

Ikrafttredelse 

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 19. desember 2016. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  



Nr. 45/626 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 2.7.2020 

 

VEDLEGG 

1. Generelle krav til overvåking i bruk 

1.1. I dette vedlegg menes med «kategori av ikke-veigående mobile maskiner» en gruppe av ikke-veigående mobile 

maskiner som oppfyller den/de samme generiske funksjonen/funksjonene. 

1.2. Produsenten skal få tilgang til motorer som er montert i ikke-veigående mobile maskiner, for å kunne utføre 

overvåkingsprøving i bruk. 

Ved overvåkingsprøving i bruk skal produsenten utføre prøvetaking av utslippsdata, måling av eksosparametrer og 

dataregistrering av en motor i bruk som er montert i en ikke-veigående mobil maskin som brukes i normale 

driftssykluser, fram til den når minste prøvingstid som fastsatt i nr. 2 i tillegg 2. 

1.3. Motorer som omfattes av overvåking i bruk, skal 

a) være montert i en av de mest representative kategoriene av ikke-veigående mobile maskiner for den valgte 

motortypen eller eventuelt motorfamilien, 

b) være brakt i omsetning på unionsmarkedet, 

c) ha dokumentasjon på at motoren er blitt riktig vedlikeholdt og har vært til service i henhold til produsentens 

anbefalinger, 

d) ikke vise tegn på feilaktig bruk (f.eks. overbelastning eller bruk av feil drivstoff) eller andre faktorer (f.eks. 

ulovlige inngrep) som kan påvirke utslippene av forurensende gasser, 

e) være i samsvar med EU-typegodkjenningsdokumentene som gjelder komponentene i utslippskontrollsystemet/ 

-systemene som er montert i motoren og i den ikke-veigående mobile maskinen. 

1.4. Følgende motorer skal ikke anses å være egnet for overvåkingsprøving i bruk, og en alternativ motor skal velges: 

a) Motorer uten et kommunikasjonsgrensesnitt som gjør det mulig å samle inn de nødvendige dataene fra den 

elektroniske styreenheten (ECU) som fastsatt i tillegg 7. 

b) Motorer med en elektronisk styreenhet som mangler data eller har en dataprotokoll som ikke gjør det mulig 

tydelig å identifisere og validere de nødvendige signalene. 

1.5. Motorer der innsamlingen av ECU-data påvirker den ikke-veigående mobile maskinens utslipp av forurensende gasser 

eller ytelse, skal ikke anses å være egnet for overvåkingsprøving i bruk. Uten hensyn til kravene i artikkel 39 i 

forordning (EU) 2016/1628 skal en alternativ motor velges bare dersom produsenten konkret kan godtgjøre for 

godkjenningsmyndigheten at det ikke brukes noen alternativ kontrollstrategi. 

2. Plan for overvåking av motorer i bruk 

2.1. Produsenten skal framlegge for godkjenningsmyndigheten som har gitt godkjenning for en motortype eller eventuelt 

motorfamilie, den opprinnelige planen for overvåking av motorer i bruk innen én måned etter produksjonsstart for en 

godkjent motortype eller motorfamilie. 

2.2. Den opprinnelige planen skal inneholde kriteriene og begrunnelsen for valget av 

a) motorfamiliene eller motortypene og kategoriene av ikke-veigående mobile maskiner som omfattes av planen, 

b) listen over særlige motorer og ikke-veigående mobile maskiner som er utvalgt til overvåkingsprøving i bruk, 

dersom den allerede er utarbeidet, 

c) det valgte prøvingsprogrammet. 

2.3. Produsentene skal framlegge for godkjenningsmyndigheten en ajourført plan for overvåking av motorer i bruk når 

listen over særlige motorer og ikke-veigående mobile maskiner som er valgt, er fullstendig eller revideres. Den 

ajourførte planen skal inneholde en begrunnelse for kriteriene som ligger til grunn for valget og årsakene til at den 

tidligere listen revideres, dersom det er relevant.  



2.7.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 45/627 

 

2.4. Godkjenningsmyndigheten skal godkjenne den opprinnelige planen og senere ajourførte planer eller be om hensikts-

messige endringer innen to måneder etter at de ble framlagt, og skal sikre at den endelige planen omfatter størst mulig 

variasjon av motortyper og kategorier av ikke-veigående mobile maskiner. 

2.5. Hver opprinnelig eller senere ajourført overvåkingsplan skal godkjennes av godkjenningsmyndigheten før det settes i 

gang prøving av motorene og de ikke-veigående mobile maskinene som identifiseres i planene. 

2.6. Prøvingsprogrammet 

Produsenten skal velge ett av følgende prøvingsprogrammer for overvåking i bruk: 

2.6.1. Prøvingsprogram på grunnlag av utslippsperioden (EDP) 

2.6.1.1. Prøving av ni motorer med en akkumulert driftstid på mindre enn 30 % av EDP. Prøvingsresultatene skal framlegges 

for godkjenningsmyndigheten innen 31. desember 2022. 

2.6.1.2. Prøving av ni motorer med en akkumulert driftstid på mer enn 70 % av EDP. Prøvingsrapportene skal framlegges for 

godkjenningsmyndigheten innen 31. desember 2024. 

2.6.1.3. Dersom produsenten ikke kan oppfylle kravene i nr. 2.6.1 fordi ingen motorer med den påkrevde driftstids-

akkumuleringen er tilgjengelige, skal godkjenningsmyndigheten ikke avslå en endring av prøvingsprogrammet basert 

på et tidsrom på fire år som fastsatt i nr. 2.6.2. Motorer som allerede er prøvd i samsvar med nr. 2.6.1, skal være 

gyldige i henhold til nr. 2.6.2. 

2.6.2. Prøvingsprogram basert på et tidsrom på fire år 

Prøving av ni motorer per år i fire påfølgende år. Prøvingsrapportene skal framlegges for godkjenningsmyndigheten 

hvert år. 

2.6.2.1. Prøvingsresultatene for de ni første motorene skal framlegges 12 måneder etter at den første motoren ble montert i en 

ikke-veigående mobil maskin og senest 18 måneder etter produksjonsstarten for den godkjente motortypen eller 

motorfamilien. 

2.6.2.2. Dersom produsenten kan godtgjøre overfor godkjenningsmyndigheten at ingen motor er montert i en ikke-veigående 

mobil maskin 18 måneder etter produksjonsstarten, skal prøvingsresultatene framlegges etter at den første motoren er 

montert, på en dato som er avtalt med godkjenningsmyndigheten. 

2.6.2.3. Produsenter av motorer i små serier 

Antallet motorer som prøves, skal tilpasses som følger for produsenter av motorer i små serier: 

a) Produsenter som produserer bare to motorfamilier, skal framlegge prøvingsresultater for seks motorer per år. 

b) Produsenter som produserer flere enn 250 motorer per år av én enkelt motorfamilie, skal framlegge prøvings-

resultater for tre motorer per år. 

c) Produsenter som produserer mellom 125 og 250 motorer per år av én enkelt motorfamilie, skal framlegge 

prøvingsresultater for to motorer per år. 

d) Produsenter som produserer færre enn 125 motorer per år av én enkelt motorfamilie, skal framlegge prøvings-

resultater for én motor per år. 

Godkjenningsmyndigheten skal kontrollere de angitte produksjonsmengdene. 

2.6.3. Produsenten kan utføre flere prøvinger enn dem som er fastsatt i prøvingsprogrammene fastsatt i nr. 2.6.1 og 2.6.2. 

2.6.4. Det er tillatt, men ikke obligatorisk, å utføre flere prøvinger av samme motor for å innhente data for påfølgende trinn 

av driftstidsakkumuleringen i samsvar med nr. 2.6.1 og 2.6.2.  
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3. Prøvingsforhold 

Overvåkingsprøvingen i bruk skal gjenspeile motorens ytelse når den er montert i en ikke-veigående mobil maskin, er 

i faktisk drift og betjenes av den vanlige yrkesføreren. 

3.1. Fører 

3.1.1. Føreren av den ikke-veigående mobile maskinen som utfører overvåkingsprøvingen i bruk, kan være en annen enn den 

vanlige yrkesføreren dersom føreren kan godtgjøre tilstrekkelige ferdigheter og tilstrekkelig opplæring overfor god-

kjenningsmyndigheten. 

3.1.2. Produsenten skal gi godkjenningsmyndigheten en detaljert beskrivelse av den vanlige førerens ferdigheter og 

opplæring, og godtgjøre at den valgte føreren er egnet til å utføre overvåkingsprøvingen i bruk. 

3.2. Drift av ikke-veigående mobile maskiner 

3.2.1. Prøvingen skal utføres under fullstendig (eller delvis) faktisk drift av den ikke-veigående mobile maskinen. 

3.2.2. Når produsenten godtgjør overfor godkjenningsmyndigheten at det ikke er mulig å oppfylle nr. 3.2.1, skal prøvings-

driftssyklusen så langt det er mulig tilsvare den ikke-veigående mobile maskinens faktiske drift. 

3.2.2.1. Produsenten skal fastsette den representative prøvingsdriftssyklusen etter avtale med godkjenningsmyndigheten. 

3.2.3. Uansett om prøvingen utføres under faktisk drift av den ikke-veigående mobile maskinen eller under en representativ 

prøvingsdriftssyklus, skal den 

a) vurdere den faktiske driften av et flertall av motorene som er i bruk i de(n) valgte kategorien(e) av ikke-veigående 

mobile maskiner, 

b) ikke omfatte en uforholdsmessig stor aktivitet på tomgang, 

c) omfatte tilstrekkelig belastningsaktivitet til å nå minste prøvingstid som fastsatt i nr. 2 i tillegg 2. 

3.3. Omgivelser 

Prøvingen skal utføres i omgivelser som oppfyller følgende krav: 

3.3.1. Det atmosfæriske trykket skal være minst 82,5 kPa. 

3.3.2. Temperaturen skal være minst 266 K (– 7 °C) og lavere enn eller lik temperaturen som bestemmes gjennom følgende 

ligning ved det angitte atmosfæriske trykket: 

T = – 0,4514 * (101,3 – pb) + 311 

der 

— T er omgivelsens lufttemperatur i K, og 

— pb er det atmosfæriske trykket i kPa. 

3.4. Smøreolje, drivstoff og reagens 

Smøreoljen, drivstoffet og reagensen (til systemer for etterbehandling av eksos som bruker en reagens til å redusere 

utslipp av forurensende gasser) skal være i samsvar med produsentens spesifikasjoner. 

3.4.1. Drivstoffet skal være et kommersielt drivstoff eller referansedrivstoff som angitt i vedlegg V til delegert forordning 

(EU) 2017/654. 

3.4.2. For å vise at kravene i nr. 3.4 er oppfylt, skal produsenten ta prøver og oppbevare dem i et tidsrom på tolv måneder 

eller mindre etter avtale med godkjenningsmyndigheten. 

3.4.3. Reagensprøver skal ikke være fryst.  
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3.5. Driftssekvens 

Driftssekvensen er det tidsrommet da en ikke-veigående mobil maskin er i uavbrutt drift under kontinuerlig 

prøvetaking og under overvåkingsprøving i bruk. 

Overvåkingsprøvingen i bruk skal utføres i én enkelt driftssekvens, bortsett fra i henhold til den kombinerte 

prøvetakingsmetoden som er fastsatt i nr. 4.2, der flere driftssekvenser kombineres i én enkelt overvåkingsprøving i 

bruk. 

4. Prøvetakingsmetoder 

4.1. Kontinuerlig prøvetaking 

Kontinuerlig prøvetaking skal brukes når én enkelt driftssekvens er minst like lang som minste prøvingstid fastsatt i 

nr. 2 i tillegg 2. 

4.1.1. Høyst tre minutter med data kan utelates på grunn av ett eller flere tilfeller av midlertidig signaltap. 

4.2. Kombinert prøvetaking 

Som et alternativ til nr. 4.1 kan prøvetakingen utføres ved å kombinere resultatene av flere driftssekvenser. 

4.2.1. Kombinert prøvetaking skal brukes bare når prøvingsforholdene ikke gjør det mulig å nå minste prøvingstid fastsatt i 

nr. 2 i tillegg 2 med én enkelt driftssekvens til tross for forsøk på å oppnå dette, eller når kategorien(e) av ikke-

veigående mobile maskiner som er utvalgt til prøving, brukes til flere arbeidsaktiviteter med forskjellige relevante 

driftssykluser. 

4.2.2. Følgende tilleggskrav skal oppfylles ved bruk av kombinert prøvetaking: 

a) De forskjellige driftssekvensene skal oppnås ved bruk av samme ikke-veigående mobile maskin og motor. 

b) Kombinert prøvetaking skal omfatte høyst tre driftssekvenser. 

c) Hver driftssekvens i den kombinerte prøvetakingen skal omfatte drift i minst én ikke-stasjonær syklus for ikke-

veigående mobile maskiner (NRTC-syklus). 

d) Driftssekvensene i den kombinerte prøvetakingen skal oppnås og ordnes i kronologisk rekkefølge. 

e) Dataanalysen skal utføres på alle dataene fra den kombinerte prøvetakingen. 

f) Det skal være høyst 72 timer mellom første og siste driftssekvens. 

g) Kombinert prøvetaking skal ikke brukes dersom det oppstår en motorfeil, som fastsatt i nr. 8 i tillegg 2. 

5. ECU-datastrøm 

5.1. Den elektroniske styreenheten (ECU) skal gi datastrømopplysninger til måleinstrumentene eller dataloggeren i PEMS 

i samsvar med kravene fastsatt i tillegg 7. 

5.2. Opplysningenes samsvar 

5.2.1. Samsvar i alle signalene fra ECU i samsvar med tabell 1 i tillegg 7 skal kontrolleres av godkjenningsmyndigheten og 

oppfylle kravene fastsatt i nr. 5 i vedlegg VI til delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/654(1) om tekniske og 

generelle krav.  

  

(1) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/654 av 19. desember 2016 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

2016/1628 med hensyn til tekniske og generelle krav knyttet til utslippsgrenser for og typegodkjenning av forbrenningsmotorer til ikke-

veigående mobile maskiner (EUT L 102 av 13.4.2017, s. 1.). 



Nr. 45/630 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 2.7.2020 

 

5.2.2 Produsentene skal i samsvar med metoden angitt i tillegg 6 kontrollere ECU-dreiemomentsignalets samsvar under 

overvåkingen av motorer i bruk som er montert i ikke-veigående mobile maskiner, ved hjelp av et PEMS-system. 

6. Prøvingsmetoder og forbehandling og validering av data 

6.1. Overvåkingsprøving i bruk skal utføres ved hjelp av et bærbart system for utslippsmåling (PEMS) i samsvar med 

tillegg 1. 

6.2. Produsentene skal overholde prøvingsmetoden beskrevet i tillegg 2 ved overvåking av motorer i bruk som er montert i 

ikke-veigående mobile maskiner, ved hjelp av et PEMS-system. 

6.3. Produsentene skal følge prosedyrene beskrevet i tillegg 3 ved forbehandling av data fra overvåking av motorer i bruk 

som er montert i ikke-veigående mobile maskiner, ved hjelp av et PEMS-system. 

6.4. Produsentene skal følge prosedyrene beskrevet i tillegg 4 til å bestemme gyldige hendelser under overvåkingsprøving 

av motorer i bruk som er montert i ikke-veigående mobile maskiner, ved hjelp av et PEMS-system. 

7. Tilgang til prøvingsdata 

Ingen data fra en prøving skal endres eller fjernes. Produsenten skal oppbevare alle dataene fra prøvetakingen i minst 

ti år og gjøre dem tilgjengelige for godkjenningsmyndigheten og Kommisjonen på anmodning. 

8. Beregninger 

Produsentene skal følge prosedyrene beskrevet i tillegg 5 ved beregninger av utslipp av forurensende gasser i 

forbindelse med overvåking av motorer i bruk som er montert i ikke-veigående mobile maskiner, ved hjelp av et 

PEMS-system. 

9. Bekreftende prøving 

9.1. Godkjenningsmyndighetene kan utføre en bekreftende prøving av overvåkingen i bruk for å få en uavhengig måling 

fra overvåkingen i bruk. 

9.2. Den bekreftende prøven skal utføres på samme motorfamilie/motortype og kategori(er) av ikke-veigående mobile 

maskiner som er angitt i nr. 2; en bestemt motor som er montert i en ikke-veigående mobil maskin, skal prøves i 

samsvar med kravene fastsatt i denne forordning. 

10. Rapporteringsprosedyrer 

10.1. For hver motor som prøves, skal godkjenningsmyndighetene utarbeide en prøvingsrapport om overvåking av motorer i 

bruk som er montert i ikke-veigående mobile maskiner, ved hjelp av et PEMS-system. Prøvingsrapporten skal 

beskrive aktivitetene og resultatene av overvåkingen i bruk og minst inneholde de opplysningene som kreves i 

punkt 1–11 i tillegg 8. 

10.2. Målte øyeblikksdata og beregnede øyeblikksdata 

10.2.1. Målte øyeblikksdata og beregnede øyeblikksdata skal ikke tas med i prøvingsrapporten, men skal oppbevares av 

produsenten og gjøres tilgjengelige for Kommisjonen og godkjenningsmyndigheten på anmodning i tidsrommet som 

er fastsatt i nr. 7. 

10.2.2. Målte øyeblikksdata og beregnede øyeblikksdata skal minst inneholde de opplysningene som kreves i punkt I–1 til  

I–2.20 i tillegg 8. 

10.3. Offentlig tilgjengelige opplysninger 

I henhold til artikkel 44 nr. 3 bokstav b) i forordning (EU) 2016/1628 skal produsenten framlegge en egen rapport som 

inneholder opplysningene som kreves i følgende punkter i tillegg 8: 1.1, 2.2, 2.4, 3.2, 6.3, 6.4.1, 6.10, avsnitt 9 og 

avsnitt 10. 

Opplysningene til punkt 6.3 skal gis på regionalt plan og bare med en omtrentlig geografisk beliggenhet. 

 _____  
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Tillegg 1 

Bærbart system for utslippsmåling (PEMS) 

1. PEMS skal omfatte følgende måleinstrumenter: 

a) Gassanalysatorer for måling av konsentrasjonene av utslipp av forurensende gasser fastsatt i nr. 1 første ledd i 

tillegg 2. 

b) En eksosstrømningsmåler (EFM) basert på gjennomsnittlig Pitot eller likeverdig prinsipp. 

c) Følere for å måle omgivelsestemperatur og -lufttrykk. 

d) Andre måleinstrumenter som kreves for overvåkingsprøvingen i bruk. 

PEMS skal også omfatte: 

a) En overføringsledning som skal føre prøvene som er tatt, fra prøvetakingssonden til gassanalysatorene, herunder en 

prøvetakingssonde. 

b) En datalogger til lagring av data som samles inn fra den elektroniske styreenheten. 

c) PEMS kan omfatte en GPS (globalt posisjonsbestemmelsessystem). 

2. Krav til måleinstrumentene 

2.1. Måleinstrumentene skal oppfylle kravene til kalibrering og ytelseskontroll som er fastsatt i nr. 8.1 i vedlegg VI til 

delegert forordning (EU) 2017/654 om tekniske og generelle krav. Det skal tas særlig hensyn til følgende punkter: 

a) Kontroll av tetthet på vakuumsiden av PEMS i samsvar med nr. 8.1.8.7 i vedlegg VI til delegert forordning (EU) 

2017/654 om tekniske og generelle krav. 

b) Kontroll av gassanalysatorens respons og oppdateringsregistrering i samsvar med nr. 8.1.6 i vedlegg VI til delegert 

forordning (EU) 2017/654 om tekniske og generelle krav. 

2.1.2. Måleinstrumentene skal oppfylle spesifikasjonene fastsatt i nr. 9.4 i vedlegg VI til delegert forordning (EU) 2017/654 

om tekniske og generelle krav. 

2.1.3. De analysegassene som brukes til kalibrering av måleinstrumentene, skal oppfylle kravene fastsatt i nr. 9.5.1 i 

vedlegg VI til delegert forordning (EU) 2017/654 om tekniske og generelle krav. 

2.2. Krav til overføringsledningen og prøvetakingssonden 

2.2.1. Overføringsledningen skal oppfylle kravene fastsatt i nr. 9.3.1.2 i vedlegg VI til delegert forordning (EU) 2017/654 om 

tekniske og generelle krav. 

2.2.2. Prøvetakingssonden skal oppfylle kravene fastsatt i nr. 9.3.1.1 i vedlegg VI til delegert forordning (EU) 2017/654 om 

tekniske og generelle krav. 

 _____   
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Tillegg 2 

Prøvingsmetode for overvåking i bruk med et PEMS-system 

1. Prøvingsparametrer 

Utslippene av forurensende gasser som skal måles og registreres under overvåkingsprøvingen i bruk, er: karbon-

monoksid (CO), samlet mengde hydrokarboner (HC) og nitrogenoksider (NOx). I tillegg skal karbondioksid (CO2) 

måles for å gjøre det mulig å bruke beregningsmetodene beskrevet i tillegg 5. 

Parametrene i tabellen skal måles og registreres mens overvåkingsprøvingen i bruk pågår. 

Tabell 

Prøvingsparametrer 

Parameter Enhet Kilde 

HC-konsentrasjon(1) ppm Gassanalysator 

CO-konsentrasjon(1) ppm Gassanalysator 

NOx-konsentrasjon(1) ppm Gassanalysator 

CO2-konsentrasjon(1) ppm Gassanalysator 

Eksosmassestrøm(2) kg/t EFM 

Eksostemperatur °K EFM eller ECU eller føler 

Omgivelsestemperatur(3) °K Føler 

Omgivelseslufttrykk kPa Føler 

Relativ fuktighet % Føler 

Motorens dreiemoment(4) Nm ECU eller føler 

Motorturtall o/min ECU eller føler 

Motorens drivstoffstrøm g/s ECU eller føler 

Kjølevæsketemperatur i motor °K ECU eller føler 

Innsugingsluftens temperatur i motoren(3) °K ECU eller føler 

Den ikke-veigående mobile maskinens breddegrad grad GPS (valgfritt) 

Den ikke-veigående mobile maskinens lengdegrad grad GPS (valgfritt) 

(1) Målt eller korrigert (våte forhold). 

(2) Eksosmassestrømmen skal måles direkte med mindre ett av følgende forhold gjelder: 

a) Eksosanlegget som er montert i den ikke-veigående mobile maskinen, fører til fortynning av eksosen med luft oppstrøms for 

stedet der en EFM kan monteres. I dette tilfellet skal eksosprøven tas oppstrøms for fortynningsstedet. 

b) Eksosanlegget som er montert i den ikke-veigående mobile maskinen, fører en del av eksosen til en annen del av den ikke-

veigående mobile maskinen (f.eks. til oppvarming) oppstrøms for stedet der en EFM kan monteres. 

I disse tilfellene der produsenten kan framlegge solid dokumentasjon for godkjenningsmyndigheten av sammenhengen mellom 

drivstoffets massestrøm anslått av den elektroniske styreenheten og drivstoffets massestrøm målt med motoren i prøvingsbenk 

koplet til et dynamometer, kan EFM utelates, og det kan benyttes indirekte målinger av eksosstrømmen (fra drivstoff- og 

innsugingsluftstrømmer eller drivstoffstrøm og karbonbalanse). 

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

temperatur skal oppfylle kravene fastsatt i nr. 5.1 annet ledd. 

(4) Den registrerte verdien skal være enten a) netto dreiemoment eller b) netto dreiemoment beregnet på grunnlag av motorens 

faktiske prosentmessige dreiemoment, friksjonsdreiemomentet og referansedreiemomentet, i samsvar med standarder angitt i 

nr. 2.1.1 i tillegg 7.Grunnlaget for netto dreiemoment skal være ukorrigert netto dreiemoment fra motoren inkludert utstyr og 

hjelpeutstyr som skal inngå i en utslippsprøving i samsvar med tillegg 2 til vedlegg VI til delegert forordning (EU) 2017/654 om 

tekniske og generelle krav. 
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2. Minste prøvingstid 

Prøvingstiden, som omfatter alle driftssekvenser og bare gyldige data, skal være lang nok til å fullføre mellom fem og 

sju ganger det arbeidet som er utført under NRTC-syklusen, eller produsere mellom fem og sju ganger referansemassen 

av CO2 i kg/syklus fra NRTC-syklusen. 

3. Klargjøring av den ikke-veigående mobile maskinen 

Klargjøringen av den ikke-veigående mobile maskinen skal omfatte minst følgende: 

a) Kontroll av motoren: alle identifiserte problemer skal når de er løst, registreres og framlegges for godkjennings-

myndigheten. 

b) Utskifting av olje, drivstoff og eventuell reagens. 

c) Kontroll av at den elektroniske styreenheten gir datastrømopplysninger i samsvar med kravene fastsatt i nr. 2 i 

tillegg 7. 

4. Montering av PEMS 

4.1. Monteringen av PEMS skal ikke påvirke den ikke-veigående mobile maskinens utslipp av forurensende gasser eller 

ytelse. 

I alle tilfeller skal monteringen være i samsvar med de lokalt gjeldende sikkerhetsreglene og forsikringskravene og skal 

følge anvisningene fra produsentene av PEMS, måleinstrumenter, overføringsledning og prøvetakingssonde. 

4.2. Strømforsyning 

Strømforsyningen til PEMS skal hentes fra en ekstern strømforsyningsenhet. 

4.2.1. Dersom produsenten godtgjør overfor godkjenningsmyndigheten at det ikke er mulig å oppfylle nr. 4.2, kan en kilde 

som henter strømmen (direkte eller indirekte) fra motoren under prøvingen, brukes. 

4.2.2. I dette tilfellet skal PEMS-systemets største effektforbruk ikke overstige 1 % av motorens største effekt, og det skal 

treffes tilleggstiltak for å hindre for stor utlading av batteriet når motoren er slått av eller går på tomgang. 

4.3. Andre måleinstrumenter enn EFM 

Så langt det er mulig skal andre måleinstrumenter enn EFM monteres på et sted med minst mulig av følgende: 

a) Endringer i omgivelsestemperatur. 

b) Endringer i omgivelseslufttrykk. 

c) Elektromagnetisk stråling. 

d) Mekaniske støt og vibrasjoner. 

e) Hydrokarboner i omgivelsene – dersom det brukes en FID-analysator som bruker omgivelsesluft som brennerluft. 

4.4. EFM 

Monteringen av EFM skal ikke øke mottrykket med mer enn den verdien som er anbefalt av produsenten. 

4.4.1. EFM skal være festet til den ikke-veigående mobile maskinens eksosrør. EFM-følerne bør være plassert mellom to deler 

av rette rør med en lengde på minst to ganger EFM-diameteren (oppstrøms og nedstrøms). 

4.4.2. EFM skal være plassert etter den ikke-veigående mobile maskinens lyddemper, for å begrense virkningen av eksosstøt 

på målesignalene.  
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4.5. Overføringsledning og prøvetakingssonde 

Overføringsledningen skal være forsvarlig isolert ved koplingspunktene (prøvetakingssonde og baksiden av måle-

instrumentene). 

4.5.1. Dersom lengden på overføringsledningen endres, skal transporttidene kontrolleres og om nødvendig korrigeres. 

4.5.2. Overføringsledningen og prøvetakingssonden skal monteres i samsvar med kravene fastsatt i nr. 9.3 i vedlegg VI til 

delegert forordning (EU) 2017/654 om tekniske og generelle krav. 

4.6. Datalogger 

Dataloggeren skal koples til motorens elektroniske styreenhet for å registrere de motorparametrene som er oppført i 

tabell 1 i tillegg 7, og eventuelt de motorparametrene som er oppført i tabell 2 i tillegg 7. 

4.7. GPS (eventuelt) 

Antennen skal monteres så høyt som mulig, men uten risiko for forstyrrelse fra eventuelle hindringer når maskinen er i 

bruk. 

5. Forberedelse før overvåkingsprøving i bruk 

5.1. Måling av omgivelsestemperatur 

Omgivelsestemperaturen skal måles ved begynnelsen av prøvingen og også ved avslutningen av prøvingen innenfor en 

rimelig avstand fra den ikke-veigående mobile maskinen. Det er tillatt å bruke CAN-signalet for innsugingsluftens 

temperatur (temperatur som motoren utsettes for). 

Dersom en føler for innsugingsluftens temperatur brukes til å anslå omgivelsestemperaturen, skal den registrerte 

omgivelsestemperaturen være innsugingsluftens temperatur justert med den relevante nominelle forskyvningen mellom 

omgivelsestemperaturen og innsugingsluftens temperatur som angitt av produsenten. 

5.2. Start og stabilisering av måleinstrumentene 

Måleinstrumentene skal varmes opp og stabiliseres til trykk, temperatur og strømning har nådd sine innstilte funksjons-

punkter, i samsvar med anvisningene fra produsenten av måleinstrumentet/PEMS-systemet. 

5.3. Rengjøring og oppvarming av overføringsledningen 

For å hindre kontaminering av systemet skal overføringsledningen skylles før prøvetakingen starter, i samsvar med 

anvisningene fra produsenten av overføringsledningen/PEMS-systemet. 

Overføringsledningen skal varmes opp til 190 °C (+/– 10 °C) før prøvingen for å unngå forekomst av kalde punkter som 

kan føre til at prøven kontamineres av kondenserte hydrokarboner. 

5.4. Kontroll og kalibrering av gassanalysatorene 

Nullstilling, justeringskalibrering og linearitetskontroll av gassanalysatorene skal utføres med de analysegassene som er 

fastsatt i nr. 2.1.3 i tillegg 1. 

5.5. Rengjøring av EFM 

EFM skal skylles ved trykkgiverens tilkoplinger i samsvar med anvisningene fra PEMS- eller EFM-produsenten. Denne 

metoden skal fjerne kondensering og dieselpartikler fra trykkledningene og de tilhørende trykkmålingsportene for 

strømningsrørene. 

6. Dataregistrering ved overvåkingsprøving i bruk 

6.1. Før overvåkingsprøvingen i bruk 

Prøvetaking av utslipp av forurensende gasser, måling av eksosparametrer og registrering av motor- og omgivelsesdata 

skal starte før motoren startes.  
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6.2. Under overvåkingsprøvingen i bruk 

Prøvetaking av utslipp av forurensende gasser, måling av eksosparametrer og registrering av motor- og omgivelsesdata 

skal fortsette under motorens normale bruk. 

Motoren kan stoppes og startes, men prøvetaking av utslipp av forurensende gasser, måling av eksosparametrer og 

registrering av motor- og omgivelsesdata skal fortsette gjennom hele overvåkingsprøvingen i bruk. 

6.3. Etter overvåkingsprøvingen i bruk 

Ved avslutningen av overvåkingsprøvingen i bruk skal måleinstrumentene og dataloggeren ha tilstrekkelig tid til at 

deres responstider kan løpe ut. Motoren kan slås av før eller etter at dataregistreringen er stoppet. 

6.4. Gyldige målte data for beregning av utslipp av forurensende gasser 

De gyldige målte dataene for beregning av utslipp av forurensende gasser skal bestemmes i samsvar med tillegg 4. 

Nr. 6.4.2 får anvendelse på disse beregningene. 

6.4.1. For å bestemme hvor lenge startfasen etter en langvarig hendelse uten drift varer, som nevnt i nr. 2.2.2 i tillegg 4, skal 

eksostemperaturen måles under driftssekvensen innenfor 30 cm fra utløpet av etterbehandlingsinnretningen som brukes 

til reduksjon av NOx. 

6.4.2. Kaldstartdata 

Målte data for utslipp av forurensende gasser ved kaldstart skal fjernes fra beregningene av utslipp av forurensende 

gasser. 

Beregningene av gyldige målte data for utslipp av forurensende gasser skal starte etter at kjølevæsketemperaturen i 

motoren har nådd 343 K (70 °C) for første gang, eller etter at kjølevæsketemperaturen i motoren har stabilisert seg 

innenfor +/–2 K over et tidsrom på fem minutter, alt etter hva som inntreffer først, men skal i alle tilfeller ikke begynne 

senere enn 20 minutter etter at motoren startes. 

7. Kontroll av gassanalysatorene 

7.1. Periodisk verifisering av nullpunkt under driftssekvensen 

Verifisering av gassanalysatorenes nullpunkt skal utføres minst hver annen time under overvåkingsprøving i bruk. 

7.2. Periodisk korrigering av nullpunkt under overvåkingsprøving i bruk 

Resultatene av kontrollene som utføres i samsvar med nr. 7.1, kan brukes til å foreta en korrigering av nullpunkts-

forskyvningen. 

7.3. Verifisering av forskyvning etter prøvingen 

Verifisering av forskyvningen skal utføres bare dersom nullpunktsforskyvningen ikke ble korrigert under overvåkings-

prøvingen i bruk i samsvar med nr. 7.2. 

7.3.1. Senest 30 minutter etter at overvåkingsprøvingen i bruk er fullført, skal gassanalysatorene nullstilles og justeres for å 

verifisere forskyvningen sammenlignet med resultatene før prøving. 

7.3.2. Nullstillings-, justerings- og linearitetskontroll av gassanalysatorene skal gjennomføres som fastsatt i nr. 5.4. 

8. Motorfeil 

8.1. Dersom det oppstår en feil under en driftssekvens og den ikke-veigående mobile maskinens fører får klar beskjed om 

dette fra egendiagnosesystemet gjennom en visuell feilvarsling, tekstmelding eller annen indikator, skal overvåkings-

prøvingen i bruk anses som ugyldig. 

8.2. Alle feil skal rettes før ytterligere overvåkingsprøving i bruk utføres på motoren. 

 _____   
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Tillegg 3 

Forbehandling av data ved beregning av utslipp av forurensende gasser 

1. Definisjoner 

1.2. I dette tillegg menes med 

1.2.1. «nullrespons» middelresponsen, medregnet støy, på en nullgass i løpet av et tidsintervall på minst 30 sekunder, 

1.2.2. «justeringsrespons» middelresponsen, medregnet støy, på en justeringsgass i løpet av et tidsintervall på minst 

30 sekunder. 

2. Korrigering av forskyvning 

2.1. Største tillatte forskyvning 

Forskyvningen av nullresponsen og justeringsresponsen skal være mindre enn 2 % av full skalaverdi for det laveste 

området som benyttes. 

a) Dersom forskjellen mellom resultatet før og etter prøvingen er mindre enn 2 % kan de målte konsentrasjonene 

brukes ukorrigert, eller de kan korrigeres for forskyvning i samsvar med nr. 2.2. 

b) Dersom forskjellen mellom resultatet før og etter prøvingen er lik eller større enn 2 %, skal de målte 

konsentrasjonene korrigeres for forskyvning i samsvar med nr. 2.2. Dersom det ikke foretas noen korrigering, skal 

prøvingen anses som ugyldig. 

2.2. Korrigering av forskyvning 

Konsentrasjonsverdien korrigert for forskyvning beregnes i samsvar med kravene fastsatt i nr. 2.1 eller nr. 3.5 i 

vedlegg VII til delegert forordning (EU) 2017/654 om tekniske og generelle krav. 

Forskjellen mellom ukorrigerte og korrigerte bremsespesifikke verdier for utslipp av forurensende gasser skal ligge 

innenfor ± 6 % av de ukorrigerte bremsespesifikke verdiene for utslipp av forurensende gasser. Dersom forskyvningen 

er større enn 6 %, skal prøvingen anses som ugyldig. 

Dersom korrigering av forskyvning benyttes, er det bare de forskyvningskorrigerte resultatene for utslipp av 

forurensende gasser som skal brukes når utslipp av forurensende gasser rapporteres. 

3. Tidsjustering 

For å minimere den skjevheten som skyldes tidsforsinkelsen mellom forskjellige signaler ved beregning av massen av 

utslipp av forurensende gasser, skal de dataene som er relevante for beregning av utslipp av forurensende gasser, 

tidsjusteres i samsvar med nr. 3.1–3.4. 

3.1. Gassanalysatordata 

Dataene fra gassanalysatorene skal justeres korrekt i samsvar med kravene fastsatt i nr. 8.1.5.3 i vedlegg VII til delegert 

forordning (EU) 2017/654 om tekniske og generelle krav. 

3.2. Gassanalysatordata og EFM-data 

Dataene fra gassanalysatorene skal justeres korrekt med dataene fra EFM etter prosedyren fastsatt i nr. 3.4. 

3.3. PEMS og motordata 

Dataene fra PEMS (gassanalysatorene og EFM) skal justeres korrekt med dataene fra motorens ECU etter prosedyren 

fastsatt i nr. 3.4. 
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3.4. Prosedyre for forbedret tidsjustering av PEMS-dataene 

Prøvingsparametrene som er oppført i tabellen i tillegg 2, er inndelt i følgende tre kategorier: 

Kategori 1: Gassanalysatorer (HC-, CO-, CO2-, NOx-konsentrasjoner). 

Kategori 2: EFM (eksosmassestrøm og eksostemperatur). 

Kategori 3: Motor (dreiemoment, turtall, temperatur, drivstoffstrøm fra ECU). 

Tidsjusteringen av hver kategori med de to andre kategoriene skal kontrolleres ved å finne den høyeste korrelasjons-

koeffisienten mellom to serier av prøvingsparametrer. Alle prøvingsparametrene i en kategori skal forskyves for å 

maksimere korrelasjonsfaktoren. Følgende prøvingsparametrer skal brukes for å beregne korrelasjonskoeffisientene: 

a) Kategori 1 og 2 (gassanalysatordata og EFM-data) med kategori 3 (motordata): fra ECU. 

b) Kategori 1 med kategori 2: CO2-konsentrasjonen og eksosmassestrømmen. 

c) Kategori 2 med kategori 3: CO2-konsentrasjonen og motorens drivstoffstrøm. 

4. Kontroll av dataenes forenlighet 

4.1. Gassanalysatordata og EFM-data 

Det skal kontrolleres at dataene (eksosmassestrømmen målt ved hjelp av EFM og gasskonsentrasjoner) er forenlige med 

en korrelasjon mellom motorens målte drivstoffstrøm fra ECU og motorens drivstoffstrøm beregnet etter prosedyren 

fastsatt i nr. 2.1.6.4 i vedlegg VII til delegert forordning (EU) 2017/654 om tekniske og generelle krav. 

Det skal benyttes en lineær regresjon for de målte og beregnede verdiene for drivstoffstrømmen. Minste kvadraters 

metode skal benyttes, med beste tilnærming representert ved en ligning med formen 

y = mx + b 

der 

— y er den beregnede drivstoffstrømmen [g/s], 

— m er regresjonslinjens helling, 

— x er den målte drivstoffstrømmen [g/s], 

— b er regresjonslinjens skjæringspunkt med y-aksen. 

Hellingen (m) og bestemmelseskoeffisienten (r2) skal beregnes for hver regresjonslinje. Det anbefales at denne analysen 

utføres i området fra 15 % av høyeste verdi til den høyeste verdien, og med en frekvens som er høyere enn eller lik 

1 Hz. For at prøvingen skal anses som gyldig, skal følgende to kriterier vurderes: 

Tabell 

Toleranser 

Regresjonslinjens helling, m 0,9–1,1 – anbefalt 

Bestemmelseskoeffisient, r2 minst 0,90 – anbefalt 

4.2. ECU-dreiemomentdata 

Det skal kontrolleres at ECU-dreiemomentdataene er forenlige ved å sammenligne de høyeste ECU-dreiemoment-

verdiene ved ulike motorturtall (dersom relevant) med de tilsvarende verdiene fra den offisielle dreiemomentkurven ved 

full motorbelastning og i samsvar med tillegg 6.  
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4.3. Bremsespesifikt drivstofforbruk 

Det bremsespesifikke drivstofforbruket skal kontrolleres ved hjelp av følgende faktorer: 

a) Drivstofforbruket beregnet ut fra data om utslipp av forurensende gasser (data om gassanalysatorkonsentrasjoner og 

eksosmassestrøm), etter prosedyren fastsatt i nr. 2.1.6.4 i vedlegg VII til delegert forordning (EU) 2017/654 om 

tekniske og generelle krav. 

b) Arbeidet beregnet ut fra data fra ECU (motorens dreiemoment og turtall). 

4.4. Omgivelseslufttrykk 

Omgivelseslufttrykket skal kontrolleres mot den høyden over havet som angis i GPS-dataene, dersom de er 

tilgjengelige. 

4.5. Godkjenningsmyndigheten kan anse prøven som ugyldig dersom den ikke er tilfreds med resultatene fra kontrollen av 

dataenes forenlighet. 

5. Korrigering for tørre/våte forhold 

Dersom konsentrasjonen måles på tørr basis, skal den omregnes til våt basis etter prosedyren fastsatt i avsnitt 2 eller 

avsnitt 3 i vedlegg VII til delegert forordning (EU) 2017/654 om tekniske og generelle krav. 

6. NOx-korrigering for fuktighet og temperatur 

De NOx-konsentrasjonene som måles av gassanalysatorene, skal ikke korrigeres med hensyn til omgivelsesluftens 

temperatur og fuktighet. 

 _____  
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Tillegg 4 

Algoritme for bestemmelse av gyldige hendelser under overvåking i bruk 

1. Alminnelige bestemmelser 

1.1. I dette tillegg menes med «hendelse» de dataene som måles ved overvåkingsprøving i bruk for beregning av utslipp av 

forurensende gasser, framkommet ved en tidsøkning Δt som tilsvarer dataprøvetakingsperioden. 

1.2. Metoden som er beskrevet i dette tillegget, er basert på begrepet hendelser med og uten drift. 

1.3. En hendelse som anses som en hendelse uten drift i samsvar med dette tillegg, skal ikke anses som gyldig for beregning 

av arbeidet eller CO2-massen og utslippene av forurensende gasser og samsvarsfaktorene for vinduene for gjennom-

snittsberegning fastsatt i avsnitt 2 i tillegg 5. Bare hendelser med drift skal brukes i beregningene. 

1.4. Hendelser uten drift skal inndeles i kortvarige hendelser uten drift (≤ D2) og langvarige hendelser uten drift (> D2)  

(se tabellen for verdien av D2). 

2. Prosedyre for bestemmelse av hendelser uten drift 

2.1. Følgende hendelser skal anses som hendelser uten drift: 

2.1.1. Hendelser der motoreffekten er lavere enn 10 % av motorens største nettoeffekt. 

2.1.2. Hendelser som tilsvarer bruk av motorsystemet under kalde forhold (kaldstart) som fastsatt i nr. 6.4.2 i tillegg 2. 

2.1.3. Hendelser som registreres under omgivelsesforhold som ikke oppfyller kravene fastsatt i nr. 3.3 i dette tillegg. 

2.1.4. Hendelser som registreres under den periodiske kontrollen av måleinstrumentene. 

2.2. Følgende ytterligere trinn skal gjennomføres: 

2.2.1. Hendelser uten drift som er kortere enn D0, skal anses som hendelser med drift og slås sammen med de omkring-

liggende hendelsene med drift (se tabellen for verdiene for D0). 

2.2.2. Startfasen etter en langvarig hendelse uten drift (> D2) skal også anses som en hendelse uten drift til eksostemperaturen 

når 523 K. Dersom eksostemperaturen ikke når 523 K i løpet av D3 minutter, skal alle hendelser etter D3 anses som 

hendelser med drift (se tabellen for verdiene for D3). 

2.2.3. For alle hendelser uten drift skal de første D1 minuttene av hendelsen anses som en hendelse med drift (se tabellen for 

verdiene for D1). 

3. Algoritme for merking av «maskinarbeid» 

3.1. Trinn 1 

Påvis og del opp i hendelser med drift og hendelser uten drift. 

3.1.1. Definer hendelsene med drift og hendelsene uten drift i samsvar med nr. 2. 

3.1.2. Beregn varigheten av hendelsene uten drift. 

3.1.3. Merk hendelser uten drift som er kortere enn D0, som hendelser med drift (se tabellen for verdiene for D0). 

3.1.4. Beregn varigheten av de hendelsene uten drift som gjenstår. 
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3.2. Trinn 2 

Slå sammen kortvarige hendelser med drift (≤ D0) med hendelser uten drift. 

3.2.1. Slå sammen hendelser med drift som er kortere enn D0, med omkringliggende hendelser uten drift som er lengre  

enn D1. 

3.3. Trinn 3 

Utelat hendelser med drift etter langvarige hendelser uten drift (startfase). 

3.3.1. Anse som hendelser uten drift alle hendelser etter langvarige (> D2) hendelser uten drift, til eksostemperaturen når 

523 K eller til det har gått D3 minutter (se tabellen for verdiene for D3), alt etter hva som inntreffer først. 

3.4. Trinn 4 

Legg til hendelser uten drift etter hendelser med drift. 

3.4.1. Legg til D1 minutter av en hendelse uten drift på slutten av hver hendelse med drift (se tabellen for verdiene for D1). 

Tabell 

Verdier for parametrene D0, D1, D2 og D3 

Parametrer Verdi 

D0 2 minutter 

D1 2 minutter 

D2 10 minutter 

D3 4 minutter 

4. Eksempler 

4.1. Utelatte data fra hendelser uten drift ved slutten av trinn 1 

  

Motoreffekt [%] 

Gyldig[1]/Ugyldig[0] 
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4.2. Utelatte data fra hendelser uten drift ved slutten av trinn 2 

4.3. Utelatte data fra hendelser uten drift ved slutten av trinn 3 

  

Motoreffekt [%] 

Gyldig[1]/Ugyldig[0] 

Motoreffekt [%] 

Gyldig[1]/Ugyldig[0] 
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4.4. Slutten av trinn 4 – avslutning 

 _____   

Motoreffekt [%] 

Gyldig[1]/Ugyldig[0] 
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Tillegg 5 

Beregning av utslipp av forurensende gasser 

1. Beregning av momentanutslipp av forurensende gasser 

Den momentane massen av utslipp av forurensende gasser skal beregnes på grunnlag av momentankonsentrasjonen av 

utslipp av forurensende gasser som måles under overvåkingsprøving i bruk, og etter framgangsmåten fastsatt i 

avsnitt 2 eller avsnitt 3 i vedlegg VII til delegert forordning (EU) 2017/654 om tekniske og generelle krav. 

2. Bestemmelse av utslipp av forurensende gasser og samsvarsfaktorer etter metoden med vindu for gjennom-

snittsberegning 

2.1. Metoden med vindu for gjennomsnittsberegning 

Vinduet for gjennomsnittsberegning er det delsettet av hele datasettet som beregnes ved overvåkingsprøving i bruk, 

som har CO2-masse eller arbeid som tilsvarer motorens CO2-masse eller arbeid målt over referanselaboratoriets 

NRTC-syklus. 

Massen av utslipp av forurensende gasser og samsvarsfaktorene skal beregnes ved hjelp av metoden med et vindu med 

glidende gjennomsnittsverdi, basert på referansearbeidet (prosedyren i nr. 2.2) og CO2-referansemassen (prosedyren i 

nr. 2.3) målt over referanselaboratoriets NRTC-syklus. 

Beregningene skal utføres i samsvar med følgende generelle krav: 

2.1.1. Eventuelle data som utelates i henhold til tillegg 4, skal ikke tas i betraktning ved beregning av arbeidet eller CO2-

massen og utslippene av forurensende gasser og samsvarsfaktorene for vinduene for gjennomsnittsberegning. 

2.1.2. Beregningene med et vindu med glidende gjennomsnittsverdi skal utføres med en tidsøkning Δt som tilsvarer 

dataprøvetakingsperioden. 

2.1.3. Massen av utslipp av forurensende gasser for hvert vindu for gjennomsnittsberegning (mg/vindu) skal bestemmes ved 

å integrere massen av momentanutslipp av forurensende gasser i vinduet for gjennomsnittsberegning. 

2.1.4. Beregningene skal utføres og framlegges for begge prosedyrer: CO2-referansemassen og referansearbeidet. 

Figur 1 

Motoreffekt og utslipp av forurensende gasser, med start fra det første vinduet for  

gjennomsnittsberegning, i forhold til tid 
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2.2. Metode basert på arbeid 

Figur 2 

Metode basert på arbeid 

Varigheten (t2,i – t1,i) av det i-ende vinduet for gjennomsnittsberegning bestemmes ved  

W(t2,i) – W(t1,i) ≥ Wref 

der 

— W(tj,i) er motorens arbeid målt mellom start og tiden tj,i, kWh, 

— Wref er motorens arbeid for NRTC-syklusen, kWh, 

— t2,i skal velges slik at 

W(t2,i – Δt) – W(t1,i) < Wref ≤ W(t2,i) – W(t1,i) 

der Δt er prøvetakingsperioden, tilsvarende 1 sekund eller mindre. 

2.2.1. Beregning av bremsespesifikke utslipp av forurensende gasser 

De bremsespesifikke utslippene av forurensende gasser egas (g/kWh) skal beregnes for hvert vindu for gjennomsnitts-

beregning og for hver forurensende gass på følgende måte: 

𝑒𝑔𝑎𝑠 =
𝑚

𝑊(𝑡2,𝑖) − 𝑊(𝑡1,𝑖)
 

der 

— m er masseutslippet av den forurensende gassen, mg/vindu for gjennomsnittsberegning, 

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

2.2.2. Valg av gyldige vinduer for gjennomsnittsberegning 

De gyldige vinduene for gjennomsnittsberegning er de vinduene for gjennomsnittsberegning hvis gjennomsnittlige 

effekt overstiger effektgrensen på 20 % av høyeste motoreffekt. Prosentdelen av gyldige vinduer for gjennomsnitts-

beregning skal være minst 50 %. 

2.2.2.1. Prøvingen skal anses som ugyldig dersom prosentdelen av gyldige vinduer for gjennomsnittsberegning er lavere 

enn 50 %.  
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2.2.3. Beregning av samsvarsfaktorene 

Samsvarsfaktorene skal beregnes for hvert enkelt gyldig vindu for gjennomsnittsberegning og for hver enkelt 

forurensende gass på følgende måte: 

𝐶𝐹 =
𝐸

𝐿
 

der 

— e er det bremsespesifikke utslippet av den forurensende gassen, g/kWh, 

— L er den gjeldende grensen, g/kWh. 

2.3. Metode basert på CO2-masse 

Figur 3 

Metode basert på CO2-masse 

Varigheten (t2,i – t1,i) av det i-ende vinduet for gjennomsnittsberegning bestemmes ved 

𝑀𝑐𝑜2
(𝑇2,𝐼) − 𝑚𝑐𝑜2

(𝑡1,𝑖) ≥ 𝑚𝑐𝑜2,𝑟𝑒𝑓
 

der 

— 𝑚𝑐𝑜2
(𝑡𝑗,𝑖) er CO2-massen målt mellom prøvingsstart og tiden tj,i, kg, 

— 𝑚𝑐𝑜2,𝑟𝑒𝑓
 er CO2-massen bestemt for NRTC-syklusen, kg, 

— t2,i skal velges slik at 

𝑚𝑐𝑜2
(𝑡2,𝑖 − ∆𝑡) − 𝑚𝑐𝑜2

(𝑡1,𝑖) < 𝑚𝑐𝑜2,𝑟𝑒𝑓
≤ 𝑚𝑐𝑜2

(𝑡2,𝑖) − 𝑚𝑐𝑜2
(𝑡1,𝑖) 

der Δt er prøvetakingsperioden, tilsvarende 1 sekund eller mindre. 

CO2-massene beregnes i vinduene for gjennomsnittsberegning ved å integrere momentanutslippene av forurensende 

gasser som er beregnet i samsvar med kravene i nr. 1. 

2.3.1. Valg av gyldige vinduer for gjennomsnittsberegning 

De gyldige vinduene for gjennomsnittsberegning skal være vinduene hvis varighet ikke overstiger den høyeste 

varigheten beregnet ut fra 

𝐷𝑀𝑎𝑥 =  3 600 ∙
𝑊𝑟𝑒𝑓

0,2∙𝑃𝑚𝑎𝑥
  

CO2-utslipp [kg] 

Metode basert på CO2-masse 

U
ts

li
p

p
 [

g
] 
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der 

— Dmax er den høyeste varigheten for vinduer for gjennomsnittsberegning, s, 

— Pmax er den største motoreffekten, kW. 

Prosentdelen av gyldige vinduer for gjennomsnittsberegning skal være minst 50 %. 

2.3.2. Beregning av samsvarsfaktorene 

Samsvarsfaktorene skal beregnes for hvert enkelt vindu for gjennomsnittsberegning og for hvert enkelt forurensende 

stoff på følgende måte: 

𝐶𝐹 =
𝐶𝐹𝐼

𝐶𝐹𝐶
 

Med 𝐶𝐹1 =
𝑚

𝑚𝑐𝑜2(𝑡2,𝑖)−𝑚𝑐𝑜2(𝑡1,𝑖)
 (forhold i bruk) og 

𝐶𝐹𝐶 =
𝑚𝐿

𝑚𝐶𝑂2,𝑟𝑒𝑓

 (sertifiseringsforhold) 

der 

— m er masseutslippet av den forurensende gassen, mg/vindu for gjennomsnittsberegning, 

— 𝑚𝑐𝑜2
(𝑡2,𝑖) − 𝑚𝑐𝑜2

(𝑡1,𝑖) er CO2-masse i det i-ende vinduet for gjennomsnittsberegning, kg, 

— 𝑚𝑐𝑜2,𝑟𝑒𝑓
 er motorens CO2-masse bestemt for NRTC-syklusen, kg, 

— mL er masseutslippet av den forurensende gassen tilsvarende den gjeldende grensen for NRTC-syklusen, mg. 

3. Avrunding av beregninger av utslipp av forurensende gasser 

I samsvar med standarden ASTM E 29-06b (Standard Practice for Using Significant Digits in Test Data to Determine 

Conformance with Specifications) skal de endelige prøvingsresultatene avrundes i ett trinn til det antallet desimaler 

som er angitt i den gjeldende utslippsstandarden, pluss enda ett signifikant siffer. Det er ikke tillatt med noen avrunding 

av mellomliggende verdier som fører til det endelige bremsespesifikke resultatet for utslipp av forurensende gasser. 

4. Resultater for utslipp av forurensende gasser 

Følgende resultater skal rapporteres i samsvar med nr. 10 i dette vedlegg: 

a) Momentankonsentrasjonen av utslipp av forurensende gasser målt under overvåkingsprøvingen i bruk. 

b) Den gjennomsnittlige konsentrasjonen av utslipp av forurensende gasser for hele overvåkingsprøvingen i bruk. 

c) Den momentane massen av utslipp av forurensende gasser beregnet i samsvar med nr. 1. 

d) Den integrerte massen av utslipp av forurensende gasser for hele overvåkingsprøvingen i bruk, beregnet ved å 

legge til massen av momentane utslipp av forurensende gasser beregnet i samsvar med nr. 1. 

e) Fordelingen av samsvarsfaktorene for gyldige vinduer, beregnet i samsvar med nr. 2.2.3 og 2.3.2 (minste, høyeste 

og kumulativ 90 %-prosentil). 

f) Fordelingen av samsvarsfaktorene for alle vinduer, beregnet i samsvar med nr. 2.2.3 og 2.3.2 uten å bestemme 

gyldige data i samsvar med tillegg 4 og uten å bestemme gyldige vinduer som fastsatt i nr. 2.2.2 og 2.3.1 (minste, 

høyeste og kumulativ 90 %-prosentil). 

 _____   
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Tillegg 6 

ECU-dreiemomentsignalets samsvar 

1. Metode for største dreiemoment 

1.1. Metoden for største dreiemoment består i å bekrefte at et punkt på referansekurven for største dreiemoment som en 

funksjon av motorturtallet, er oppnådd under overvåkingsprøvingen i bruk. 

1.2. Dersom et punkt på referansekurven for største dreiemoment som en funksjon av motorturtallet ikke er oppnådd under 

overvåkingsprøvingen i bruk, har produsenten rett til å endre den ikke-veigående mobile maskinens belastningsaktivitet 

og/eller minste prøvingstid som fastsatt i nr. 2 i tillegg 2 etter hva som er nødvendig for å utføre denne demonstrasjonen 

etter overvåkingsprøvingen i bruk. 

1.3. Kravene fastsatt i nr. 1.2 får ikke anvendelse dersom det etter produsentens mening og etter forutgående avtale med 

typegodkjenningsmyndigheten ikke er mulig å nå et punkt på kurven for største dreiemoment ved normal drift uten å 

overbelaste motoren som er montert i den ikke-veigående mobile maskinen, eller det ikke vil være sikkert å gjøre dette. 

1.4. I så fall skal produsenten foreslå for godkjenningsmyndigheten en alternativ metode for å kontrollere signalet. Den 

alternative metoden skal benyttes bare dersom godkjenningsmyndigheten anser det praktisk mulig og hensiktsmessig uten 

at det overbelaster motoren eller medfører sikkerhetsrisiko. 

1.5. Produsenten kan foreslå for godkjenningsmyndigheten en mer nøyaktig og fullstendig metode for å kontrollere ECU-

dreiemomentsignalets samsvar under overvåkingsprøving i bruk enn den metoden som er fastsatt i nr. 1.1–1.4. I så fall 

skal metoden som produsenten foreslår, brukes i stedet for metoden som er nevnt i disse numre. 

2. Umulig å kontrollere ECU-dreiemomentsignalets samsvar 

Når produsenten godtgjør overfor godkjenningsmyndigheten at det ikke er mulig å kontrollere ECU-dreiemoment-

signalets samsvar under overvåkingsprøving i bruk, skal godkjenningsmyndigheten godta kontrollen som utføres under 

prøvingene som kreves for EU-typegodkjenning, og som er angitt i EU-typegodkjenningsdokumentet. 
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Tillegg 7 

Krav til ECU-datastrømopplysninger 

1. Data som skal framlegges 

1.1. Den elektroniske styreenheten skal minst levere de måledataene som er oppført i tabell 1. 

Tabell 1 

Måledata 

Parameter Enhet 

Motorens dreiemoment(1) Nm 

Motorturtall o/min 

Kjølevæsketemperatur i motor K 

(1) Den oppgitte verdien skal være enten a) motorens netto bremsende dreiemoment, eller b) motorens netto bremsende dreiemoment 

beregnet ut fra andre relevante dreiemomentverdier som definert i den tilsvarende protokollstandarden nevnt i nr. 2.1.1. 

Grunnlaget for netto dreiemoment skal være ukorrigert netto dreiemoment fra motoren inkludert utstyr og hjelpeutstyr som skal 

inngå i en utslippsprøving i samsvar med tillegg 2 til vedlegg VI til delegert forordning (EU) 2017/654 om tekniske og generelle 

krav. 

1.2. Dersom omgivelseslufttrykket eller omgivelsestemperaturen ikke måles av eksterne følere, skal disse verdiene leveres 

av den elektroniske styreenheten i samsvar med tabell 2. 

Tabell 2 

Ytterligere måledata 

Parameter Enhet 

Omgivelsestemperatur(1) K 

Omgivelseslufttrykk kPa 

Motorens drivstoffstrøm g/s 

(1) Bruk av en føler for innsugingsluftens temperatur skal oppfylle kravene fastsatt i nr. 5.1 annet ledd i tillegg 2. 

1.3. Dersom eksosmassestrømmen ikke måles direkte, skal opplysninger om motorens drivstoffstrøm gis i samsvar med 

tabellen i nr. 1 i tillegg 2. 

2. Krav til kommunikasjon 

2.1. Tilgang til datastrømopplysninger 

2.1.1. Tilgangen til datastrømopplysninger skal være i samsvar med minst én av følgende standardserier: 

a) ISO 27145 med ISO 15765-4 (CAN-basert). 

b) ISO 27145 med ISO 13400 (TCP/IP-basert). 

c) SAE J1939-73.  
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2.1.2. Den elektroniske styreenheten skal støtte de tilsvarende tjenestene for minst én av standardene oppført over, for å gi de 

opplysningene som er angitt i tabell 1. 

Det er tillatt, men ikke obligatorisk å innføre flere funksjoner fra standarden(e) i den elektroniske styreenheten. 

2.1.3. Tilgang til datastrømopplysninger skal være mulig ved hjelp av en kabelbasert tilkopling (ekstern avleser). 

2.2. CAN-basert kommunikasjon via kabel 

2.2.1. Kommunikasjonshastigheten for den kabelbaserte datatilkoplingen skal være enten 250 kbps eller 500 kbps. 

2.2.2. Grensesnittet mellom motoren og PEMS-måleinstrumentene skal være standardisert og oppfylle alle kravene i ISO 

15031-3 type A (strømforsyning med 12 V likestrøm), type B (strømforsyning med 24 V likestrøm) eller SAE J1939-13 

(strømforsyning med 12 eller 24 V likestrøm). 

2.3 Krav til dokumentasjon 

I opplysningsdokumentet som er fastsatt i gjennomføringsforordning (EU) 2017/656(1) om administrative krav, skal 

produsenten angi kommunikasjonsstandarden(e) som brukes for å få tilgang til datastrømopplysningene i samsvar med 

nr. 2.1.1. 

 _____  

  

(1) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/656 av 19. desember 2016 om fastsettelse av administrative krav knyttet til 

utslippsgrenser for og typegodkjenning av forbrenningsmotorer til ikke-veigående mobile maskiner i samsvar med europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) 2016/1628 (EUT L 102 av 13.4.2017, s. 364). 



Nr. 45/650 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 2.7.2020 

 

Tillegg 8 

Prøvingsrapport for overvåking i bruk 

1. Opplysninger om motorprodusenten 

1.1. Merke (produsentens firma) 

1.2. Produsentens selskapsnavn og adresse 

1.3. Navn og adresse til produsentens eventuelle representant 

1.4. Monteringsanleggets/-anleggenes og/eller produksjonsanleggets/-anleggenes navn og adresse(r) 

2. Opplysninger om motoren 

2.1. Motortypebetegnelse/motorfamiliebetegnelse 

2.2. Motortypens/motorfamiliens kategori og underkategori 

2.3. Typegodkjenningsnummer 

2.4. Eventuell(e) handelsbetegnelse(r) 

2.5. Motorens identifikasjonsnummer 

2.6. Motorens produksjonsår og -måned 

2.7. Motor ombygd 

2.8. Motorens slagvolum [dm3] 

2.9. Antall sylindrer 

2.10. Motorens oppgitte nominelle nettoeffekt / nominelle turtall [kW/o/min] 

2.11. Motorens største nettoeffekt / turtall ved største effekt [kW/o/min] 

2.12. Motorens oppgitte største dreiemoment / turtall ved største dreiemoment [kW/o/min] 

2.13. Tomgangsturtall [o/min] 

2.14. Dreiemomentkurve ved full belastning angitt av produsenten er tilgjengelig (ja/nei) 

2.15. Referansenummer for dreiemomentkurve ved full belastning angitt av produsenten 

2.16. DeNOx-system (f.eks. EGR, SCR) 

2.17. Type katalysator 

2.18. Type partikkelfelle 

2.19. Etterbehandlingssystem endret med hensyn til typegodkjenning (ja/nei) 

2.20. Opplysninger om ECU (programvarekalibreringsnummer) 

3. Opplysninger om den ikke-veigående mobile maskinen 

3.1. Den ikke-veigående mobile maskinens eier 

3.2. Kategori(er) av ikke-veigående mobile maskiner 

3.3. Produsent av den ikke-veigående mobile maskinen 

3.4. Den ikke-veigående mobile maskinens identifikasjonsnummer 

3.5. Den ikke-veigående mobile maskinens registreringsnummer og registreringsstat (eventuelt) 

3.6. Den ikke-veigående mobile maskinens handelsbetegnelse(r) (eventuelt) 

3.7. Den ikke-veigående mobile maskinens produksjonsår og -måned  
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4. Valg av motor / ikke-veigående mobil maskin 

4.1. Metode for lokalisering av ikke-veigående mobile maskiner eller motorer 

4.2. Utvelgingskriterier for ikke-veigående mobile maskiner, motorer, familier i bruk 

4.3. Sted der den ikke-veigående mobile maskinen som prøves, vanligvis brukes 

4.4. Driftstimer ved prøvingsstart: 

4.4.1. Ikke-veigående mobil maskin [t] 

4.4.2. Motor [t] 

5. Bærbart system for utslippsmåling (PEMS) 

5.1. PEMS-strømforsyning: ekstern / fra den ikke-veigående mobile maskinen 

5.2. Måleinstrumenter (PEMS), merke og type 

5.3. Måleinstrumenter (PEMS), kalibreringsdato 

5.4. Programvare for beregning og hvilken versjon som er brukt (f.eks. EMROAD 4.0) 

5.5. Plassering av følere for omgivelsesforhold 

6. Prøvingsforhold 

6.1. Dato og klokkeslett for prøving 

6.2. Prøvingstid [s] 

6.3. Prøvingssted 

6.4. Vær og omgivelsesforhold (f.eks. temperatur, fuktighet, høyde over havet) 

6.4.1. Gjennomsnittlige omgivelsesforhold (beregnet ut fra målte øyeblikksdata) 

6.5. Driftstimer per ikke-veigående mobile maskin / motor 

6.6. Detaljerte opplysninger om den ikke-veigående mobile maskinens faktiske drift 

6.7. Spesifikasjoner for prøvingsdrivstoff 

6.8. Spesifikasjoner for smøreolje 

6.9. Spesifikasjoner for reagens (eventuelt) 

6.10. Kort beskrivelse av det utførte arbeidet 

7. Gjennomsnittlig konsentrasjon av utslipp av forurensende gasser 

7.1. Gjennomsnittlig HC-konsentrasjon [ppm] [ikke obligatorisk] 

7.2. Gjennomsnittlig CO-konsentrasjon [ppm] [ikke obligatorisk] 

7.3. Gjennomsnittlig NOx-konsentrasjon [ppm] [ikke obligatorisk] 

7.4. Gjennomsnittlig CO2-konsentrasjon [ppm] [ikke obligatorisk] 

7.5. Gjennomsnittlig eksosmassestrøm [kg/t] [ikke obligatorisk] 

7.6. Gjennomsnittlig eksostemperatur [°C] [ikke obligatorisk] 

8. Integrert masse av utslipp av forurensende gasser 

8.1. THC-utslipp [g] 

8.2. CO-utslipp [g]  
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8.3. NOx-utslipp [g] 

8.4. CO2-utslipp [g] 

9. Samsvarsfaktorer for vinduet for gjennomsnittsberegning(1) (beregnet i samsvar med tillegg 2–5) 

(Minste, høyeste og kumulativ 90 %-prosentil) 

9.1. Arbeidsvinduets THC-samsvarsfaktor [-] 

9.2. Arbeidsvinduets CO-samsvarsfaktor [-] 

9.3. Arbeidsvinduets NOx-samsvarsfaktor [-] 

9.4. CO2-massevinduets THC-samsvarsfaktor [-] 

9.5. CO2-massevinduets CO-samsvarsfaktor [-] 

9.6. CO2-massevinduets NOx-samsvarsfaktor [-] 

9.7. Arbeidsvindu: minste og høyeste effekt for vinduet for gjennomsnittsberegning [%] 

9.8. CO2-massevindu: minste og høyeste varighet for vinduet for gjennomsnittsberegning [s] 

9.9. Arbeidsvindu: prosentdel gyldige vinduer for gjennomsnittsberegning 

9.10. CO2-massevindu: prosentdel gyldige vinduer for gjennomsnittsberegning 

9.11. CO2-utslipp 

10. Samsvarsfaktorer for vinduet for gjennomsnittsberegning (beregnet i samsvar med tillegg 2, 3 og 5 uten å 

bestemme gyldige data i samsvar med tillegg 4 og uten å bestemme gyldige vinduer i samsvar med nr. 2.2.2 og 

2.3.1 i tillegg 5) 

(Minste, høyeste og kumulativ 90 %-prosentil) 

10.1. Arbeidsvinduets THC-samsvarsfaktor [-] 

10.2. Arbeidsvinduets CO-samsvarsfaktor [-] 

10.3. Arbeidsvinduets NOx-samsvarsfaktor [-] 

10.4. CO2-massevinduets THC-samsvarsfaktor [-] 

10.5. CO2-massevinduets CO-samsvarsfaktor [-] 

10.6. CO2-massevinduets NOx-samsvarsfaktor [-] 

10.7. Arbeidsvindu: minste og høyeste effekt for vinduet for gjennomsnittsberegning [%] 

10.8. CO2-massevindu: minste og høyeste varighet for vinduet for gjennomsnittsberegning [s] 

11. Verifisering av prøvingsresultatene 

11.1. THC-analysator, nullstilling, justering og kontrollresultat, før og etter prøving 

11.2. CO-analysator, nullstilling, justering og kontrollresultat, før og etter prøving 

11.3. NOx-analysator, nullstilling, justering og kontrollresultat, før og etter prøving 

11.4. CO2-analysator, nullstilling, justering og kontrollresultat, før og etter prøving  

  

(1) Vinduet for gjennomsnittsberegning er det delsettet av hele datasettet som beregnes ved overvåkingsprøving i bruk, som har CO2-masse 

eller arbeid som tilsvarer motorens CO2-masse eller arbeid målt over referanselaboratoriets NRTC-syklus. 
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11.5. Resultater fra kontroll av dataenes forenlighet, i samsvar med avsnitt 4 i tillegg 3 

I-1. Målte øyeblikksdata 

I-1.1. THC-konsentrasjon [ppm] 

I-1.2. CO-konsentrasjon [ppm] 

I-1.3. NOx-konsentrasjon [ppm] 

I-1.4. CO2-konsentrasjon [ppm] 

I-1.5. Eksosmassestrøm [kg/t] 

I-1.6. Eksostemperatur [°C] 

I-1.7. Omgivelsesluftens temperatur [°C] 

I-1.8. Omgivelseslufttrykk [kPa] 

I-1.9. Omgivende fuktighet [g/kg] [ikke obligatorisk] 

I-1.10. Motorens dreiemoment [Nm] 

I-1.11. Motorturtall [o/min] 

I-1.12. Motorens drivstoffstrøm [g/s] 

I-1.13. Kjølevæsketemperatur i motor [°C] 

I-1.14. Den ikke-veigående mobile maskinens breddegrad [grader] 

I-1.15. Den ikke-veigående mobile maskinens lengdegrad [grader] 

I-2. Beregnede øyeblikksdata 

I-2.1. THC-masse [g/s] 

I-2.2. CO-masse [g/s] 

I-2.3. NOx-masse [g/s] 

I-2.4. CO2-masse [g/s] 

I-2.5. Kumulert THC-masse [g] 

I-2.6. Kumulert CO-masse [g] 

I-2.7. Kumulert NOx-masse [g] 

I-2.8. Kumulert CO2-masse [g] 

I-2.9. Beregnet drivstoffstrøm [g/s] 

I-2.10. Motoreffekt [kW] 

I-2.11. Motorens arbeid [kWh] 

I-2.12. Arbeidsvinduets varighet [s] 

I-2.13. Arbeidsvinduets gjennomsnittlige motoreffekt [%] 

I-2.14. Arbeidsvinduets THC-samsvarsfaktor [-] 

I-2.15. Arbeidsvinduets CO-samsvarsfaktor [-] 

I-2.16. Arbeidsvinduets NOx-samsvarsfaktor [-] 

I-2.17. CO2-massevinduets varighet [s] 

I-2.18. CO2-massevinduets THC-samsvarsfaktor [-] 

I-2.19. CO2-massevinduets CO-samsvarsfaktor [-] 

I-2.20. CO2-massevinduets NOx-samsvarsfaktor [-] 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2017/656 

av 19. desember 2016 

om fastsettelse av administrative krav knyttet til utslippsgrenser for og typegodkjenning av 

forbrenningsmotorer til ikke-veigående mobile maskiner i samsvar med europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) 2016/1628(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1628 av 14. september 2016 om krav til utslippsgrenser 

for forurensende gasser og partikler og typegodkjenning av forbrenningsmotorer til ikke-veigående mobile maskiner, om 

endring av forordning (EU) nr. 1024/2012 og (EU) nr. 167/2013 og om endring og oppheving av direktiv 97/68/EF(1), særlig 

artikkel 18 nr. 5, artikkel 21 nr. 3, artikkel 22 nr. 7, artikkel 23 nr. 5, artikkel 24 nr. 12, artikkel 31 nr. 5, artikkel 32 nr. 3, 

artikkel 37 nr. 5 og artikkel 44 nr. 5, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Av hensyn til klarhet, forutsigbarhet, praktiske årsaker og forenkling, og for å redusere byrden for produsentene, er det 

på bakgrunn av gjeldende praksis behov for ytterligere forenkling og standardisering av dokumentene som brukes i 

forbindelse med framgangsmåtene for typegodkjenning. 

2) Av hensyn til praktiske årsaker og forenkling, og for å redusere byrden for produsentene, bør visse opplysnings-

dokumenter som innleveres og prøvingsrapporter som utarbeides i samsvar med direktiv 97/68/EF, godtas i forbindelse 

med framgangsmåtene for typegodkjenning i henhold til forordning (EU) 2016/1628. 

3) Utformingen av opplysningsdokumentet bør rasjonaliseres og forenkles for å unngå gjentakelser, og for å tilpasse 

dokumentet til det elektroniske formatet som oftest benyttes av produsenter og tekniske instanser. 

4) For at opplysningsdokumentet skal være helhetlig og fullstendig, bør opplysningsdokumentet og det felles formatet for 

prøvingsrapportene inneholde opplysninger om hvilke motorkategorier eller drivstofftyper som er nye i regelverket for 

typegodkjenning av motorer til ikke-veigående mobile maskiner. 

5) For å styrke markedstilsynsvirksomheten bør det fastsettes en ny mal for samsvarserklæring som klart og tydelig 

identifiserer de motorene som bringes i omsetning og er gjenstand for visse unntak eller overgangsbestemmelser. 

6) For å oppnå klarhet og gi lettere tilgang til relevante opplysninger bør malen for EU-typegodkjenningsdokumentet 

inneholde en tilføyelse med de opplysningene som er mest relevante for den typegodkjente motortypen eller 

motorfamilien. 

7) Nummereringssystemet for EU-typegodkjenningsdokumentet bør revideres slik at hver motorkategori og underkategori 

samt drivstofftypen klart og tydelig identifiseres med en kort alfanumerisk kode. 

8) For å oppnå klarhet og fullstendighet bør formatet på listen over produserte motorer tilpasses den nye betegnelsen for 

motortyper og motorfamilier og gi alle opplysninger som kreves i henhold til artikkel 37 nr. 1 i forordning (EU) 

2016/1628. 

9) Datastrukturen for utveksling av opplysninger via informasjonssystemet for det indre marked (IMI) bør begrenses til det 

grunnleggende for å gi utviklerne av IT-systemet en viss frihet og unngå den administrative byrden ved stadig å måtte 

endre vedlegg VIII, noe som vil være nødvendig dersom strukturen er altfor detaljert.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 102 av 13.4.2017, s. 364, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 61/2018 av  

23. mars 2018 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den 

europeiske unions tidende nr. 6 av 30.1.2020, s. 39. 

(1) EUT L 252 av 16.9.2016, s. 53. 

2020/EØS/45/43 
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10) Tekniske krav og prosedyrer for sammenkopling av IMI og eksisterende nasjonale databaser bør begrenses til det 

grunnleggende for å gi utviklerne av IT-systemet en viss frihet og unngå den administrative byrden ved stadig å måtte 

endre denne forordning, noe som vil være nødvendig dersom det fastsettes altfor detaljerte sammenkoplingskrav som 

ikke vil være tilpasset de særlige behovene i hver enkelt medlemsstat. 

11) For å oppnå klarhet og forenkling er det nødvendig å innføre et harmonisert system for betegnelsen på motortyper, 

motorfamilier og motortyper i familien. 

12) For å kunne håndtere et eventuelt misbruk bør det fastsettes nærmere bestemmelser om forebygging av ulovlige inngrep 

i motorene. 

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

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Definisjoner 

I denne forordning menes med 

1) «justerbar parameter» alle innretninger, systemer eller konstruksjonselementer som lar seg justere (også de som er 

vanskelig tilgjengelige) og som, dersom de justeres, kan påvirke utslipp eller motorytelse under utslippsprøving eller ved 

normal bruk. Dette omfatter, men er ikke begrenset til, parametrer knyttet til innsprøytingsinnstilling og drivstofftilførsel, 

2) «system for etterbehandling av partikler av typen wall-flow» et system for etterbehandling av partikler der all eksos presses 

gjennom en vegg som filtrerer bort faste stoffer. 

Artikkel 2 

Maler for opplysningsmappen og opplysningsdokumentet 

1. Produsentene skal benytte malene i vedlegg I til denne forordning når de leverer opplysningsmapper og opplysnings-

dokumenter i samsvar med artikkel 21 i forordning (EU) 2016/1628. 

2. Eksisterende opplysningsdokumenter for motorer i kategori RLL, utstedt i henhold til direktiv 97/68/EF, eller et opplysnings-

dokument for en tilsvarende typegodkjenning nevnt i vedlegg XII til europaparlaments- og rådsdirektiv 97/68/EF(1), kan innleveres 

i forbindelse med typegodkjenning i henhold til forordning (EU) nr. 2016/1628. 

3. Eksisterende opplysningsdokumenter for spesialmotorer (SPE), utstedt i henhold til direktiv 97/68/EF, eller et opplysnings-

dokument for en tilsvarende typegodkjenning nevnt i vedlegg XII til direktiv 97/68/EF, kan innleveres i forbindelse med 

typegodkjenning i henhold til forordning (EU) 2016/1628. 

4. Eksisterende opplysningsdokumenter for motorer i kategori NRSh, utstedt i henhold til direktiv 97/68/EF, eller et 

opplysningsdokument for en tilsvarende typegodkjenning nevnt i vedlegg XII til direktiv 97/68/EF, kan innleveres i forbindelse 

med typegodkjenning i henhold til forordning (EU) 2016/1628. 

Artikkel 3 

Maler for samsvarserklæringer 

Produsentene skal benytte malene i vedlegg II til denne forordning når de leverer samsvarserklæringer i samsvar med artikkel 

31 i forordning (EU) 2016/1628.  

  

(1) 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 (EFT L 59 av 27.2.1998, 

s. 1). 
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Artikkel 4 

Maler for merking av motorer 

Produsentene skal benytte malene i vedlegg III til denne forordning når de merker en motor i samsvar med artikkel 32 i 

forordning (EU) 2016/1628. 

Artikkel 5 

Maler for EU-typegodkjenningsdokumentet 

Godkjenningsmyndighetene skal benytte malen i vedlegg IV til denne forordning når de utsteder EU-typegodkjennings-

dokumenter i samsvar med artikkel 23 i forordning (EU) 2016/1628. 

Artikkel 6 

Nummereringssystem for EU-typegodkjenningsdokumentet 

Godkjenningsmyndighetene skal benytte det harmoniserte nummereringssystemet i vedlegg V til denne forordning når de 

nummererer EU-typegodkjenningsdokumenter i samsvar med artikkel 22 i forordning (EU) 2016/1628. 

Artikkel 7 

Felles format for prøvingsrapporter 

1. De tekniske instansene skal benytte det felles formatet i vedlegg VI til denne forordning når de utarbeider prøvings-

rapportene nevnt i artikkel 6 nr. 3 bokstav g), artikkel 22 nr. 6 og artikkel 23 nr. 3 bokstav a) i forordning (EU) 2016/1628. 

2. Eksisterende prøvingsrapporter for motorer i kategori RLL, utstedt i henhold til direktiv 97/68/EF, kan innleveres i 

forbindelse med typegodkjenning i henhold til forordning (EU) 2016/1628, forutsatt at verken de grunnleggende kravene eller 

kravene til prøvingsprosedyrer er endret etter at prøvingen ble utført. Forskjellen mellom belastningsgrad og effekt, og mellom 

vektfaktor for sekvensnummeret («Sekvens nr.») for den prøvingssyklusen som er beskrevet i nr. 3.7.1.4 i vedlegg III til direktiv 

97/68/EF og tilsvarende sekvensnummer for prøvingssyklus F i tillegg 1 til vedlegg XVII til delegert kommisjonsforordning (EU) 

2017/654 (1), skal ikke anses som grunnleggende i denne forbindelse. 

3. Eksisterende prøvingsrapporter for motorer som overholder utslippsgrenseverdiene for spesialmotorer (SPE), utstedt i 

henhold til direktiv 97/68/EF, eller en prøvingsrapport for en tilsvarende typegodkjenning nevnt i vedlegg XII til direktiv 

97/68/EF, kan innleveres i forbindelse med typegodkjenning i henhold til forordning (EU) 2016/1628, forutsatt at verken de 

grunnleggende kravene eller kravene til prøvingsprosedyrer er endret etter at prøvingen ble utført. 

4. Eksisterende prøvingsrapporter for motorer som overholder NRSh-utslippsgrenseverdiene, utstedt i henhold til direktiv 

97/68/EF, kan innleveres i forbindelse med typegodkjenning i henhold til forordning (EU) 2016/1628, forutsatt at verken de 

grunnleggende kravene eller kravene til prøvingsprosedyrer er endret etter at prøvingen ble utført. 

Artikkel 8 

Format for listen over motorer som er nevnt i artikkel 37 nr. 1 i forordning (EU) 2016/1628 

Produsentene skal benytte formatet i vedlegg VII til denne forordning når de innleverer listen over motorer i samsvar med 

artikkel 37 nr. 1 i forordning 2016/1628. 

  

(1) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/654 av 19. desember 2016 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 2016/1628 med hensyn til tekniske og generelle krav knyttet til utslippsgrenser for og typegodkjenning av forbrenningsmotorer til ikke-

veigående mobile maskiner (EUT L 102 av 13.4.2017, s. 1). 
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Artikkel 9 

Maler og datastruktur for utveksling av opplysninger via IMI 

Godkjenningsmyndighetene skal benytte malene og datastrukturen i vedlegg VIII til denne forordning når de utveksler 

opplysninger via informasjonssystemet for det indre marked (IMI) i samsvar med artikkel 22 nr. 5 i forordning (EU) 2016/1628. 

Artikkel 10 

Tekniske krav og prosedyrer for sammenkopling av IMI og eksisterende nasjonale databaser 

1. I henhold til artikkel 44 nr. 3 bokstav c) i forordning (EU) 2016/1628 skal IMI tilby en nettbasert tjeneste for overføring 

av data knyttet til søknader om EU-godkjenning, fra eksisterende nasjonale databaser til IMI. 

2. I henhold til artikkel 44 nr. 3 bokstav c) i forordning (EU) nr. 2016/1628 skal IMI tilby en nettbasert tjeneste for 

overføring av data knyttet til EU-typegodkjenninger som er gitt, utvidet, trukket tilbake eller avslått, fra IMI til eksisterende 

nasjonale databaser. 

Første ledd får bare anvendelse dersom den berørte medlemsstaten har samtykket i overføring av slike data via IMIs nettbaserte 

tjeneste. 

Artikkel 11 

Parametrer for definisjon av motortyper og motorfamilier og deres driftsinnstillinger 

I henhold til artikkel 18 nr. 1, 2 og 3 i forordning (EU) nr. 2016/1628 skal produsentene benytte parametrene fastsatt i vedlegg 

IX til denne forordning til å definere motortyper og motorfamilier og deres driftsinnstillinger. 

Artikkel 12 

Tekniske opplysninger med sikte på å forhindre ulovlige inngrep 

I henhold til artikkel 18 nr. 4 i forordning (EU) nr. 2016/1628 skal produsentene anvende de tekniske opplysningene definert i 

vedlegg X til denne forordning med sikte på å forhindre ulovlige inngrep. 

Artikkel 13 

Ikrafttredelse 

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 19. desember 2016. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG I 

Maler for opplysningsmappen og opplysningsdokumentet 

DEL A – OPPLYSNINGSMAPPE 

1. Generelle krav 

En opplysningsmappe nevnt i artikkel 21 i forordning (EU) nr. 2016/1628, skal inneholde følgende: 

1.1. Innholdsfortegnelse. 

1.2. Produsenterklæring om at alle krav i forordning (EU) 2016/1628 er oppfylt, i samsvar med malen i tillegg 1. 

1.3. Produsenterklæring om at motortypen eller motorfamilien overholder grensene for eksosutslipp fastsatt i vedlegg II til 

forordning (EU) 2016/1628 med hensyn til andre angitte flytende drivstoffer, drivstoffblandinger eller drivstoffemul-

sjoner enn dem som er oppført i nr. 1.3.1 i vedlegg I til delegert forordning (EU) 2017/654. 

1.4. Når det gjelder elektronisk styrte motorer i kategori NRE, NRG, IWP, IWA, RLL og RLR som overholder utslipps-

grensene i trinn V oppført i vedlegg II til forordning (EU) 2016/1628, der både mengde av og tidspunkt for drivstoffinn-

sprøyting bestemmes ved elektronisk styring, eller der utslippskontrollsystemet som benyttes til å redusere NOx aktiveres, 

deaktiveres eller tilpasses ved elektronisk styring, en fullstendig oversikt over utslippskontrollstrategien, herunder den 

grunnleggende strategien for utslippskontroll og på hvilken måte hver hjelpestrategi for utslippskontroll direkte eller 

indirekte kontrollerer utgangsvariablene. 

1.4.1. Fortrolige tilleggsopplysninger som oppført i tillegg 2, skal bare være tilgjengelige for den tekniske instansen som 

utfører prøvingene, og skal ikke inngå i opplysningsmappen. 

1.5. Dersom det er relevant, en fullstendig beskrivelse av de funksjonelle driftsegenskapene til NOx-kontrolltiltakene og 

motiveringssystemet som nevnt i vedlegg IV til delegert forordning (EU) 2017/654. 

1.5.1. Dersom motortypen eller motorfamilien er medlem av en NCD-motorfamilie, kan det etter avtale med godkjennings-

myndigheten alternativt leveres en begrunnelse for dens tilhørighet, sammen med opplysningene som kreves om 

NCD-motorfamilien i nr. 1.5. 

1.6. Dersom det er relevant, en fullstendig beskrivelse av de funksjonelle driftsegenskapene til partikkelkontrolltiltakene 

som nevnt i vedlegg IV til delegert forordning (EU) 2017/654. 

1.6.1. Dersom motortypen eller motorfamilien er medlem av en PCD-motorfamilie, kan det etter avtale med godkjennings-

myndigheten alternativt leveres en begrunnelse for dens tilhørighet, sammen med opplysningene som kreves om 

PCD-motorfamilien i nr. 1.6. 

1.7. Produsenterklæring og bekreftende prøvingsrapporter eller prøvingsdata om forringelsesfaktorene nevnt i artikkel 25 

nr. 1 bokstav c) i forordning (EU) 2016/1628 og i vedlegg III til delegert forordning (EU) 2017/654. 

1.7.1 Dersom motortypen eller motorfamilien er medlem av en motorfamilie med etterbehandlingssystem, kan det etter avtale 

med godkjenningsmyndigheten alternativt leveres en begrunnelse for dens tilhørighet, sammen med opplysningene som 

kreves om motorfamilien med etterbehandlingssystem i nr. 1.7. 

1.8. Dersom det er relevant, produsenterklæring og bekreftende prøvingsrapporter eller prøvingsdata om justeringsfaktorene 

for uregelmessig regenerering nevnt i vedlegg VI til delegert forordning (EU) 2017/654. 

1.8.1 Dersom motortypen eller motorfamilien er medlem av en motorfamilie med etterbehandlingssystem, kan det etter avtale 

med godkjenningsmyndigheten alternativt leveres en begrunnelse for dens tilhørighet, sammen med opplysningene som 

kreves om motorfamilien med etterbehandlingssystem i nr. 1.8.  
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1.9. Produsenterklæring og bekreftende data som viser at de monterte utslippskontrollstrategiene er utformet på en slik 

måte at de så langt som mulig forhindrer ulovlige inngrep, som nevnt i artikkel 18 nr. 4 i forordning (EU) 

nr. 2016/1628 og i vedlegg X til denne forordning. 

1.9.1. For motortyper og motorfamilier der en elektronisk styreenhet (ECU) er en del av utslippskontrollsystemet, skal 

opplysningene inneholde en beskrivelse av de tiltakene som er truffet for å forhindre ulovlige inngrep i og endring av 

den elektroniske styreenheten, herunder muligheten for oppdatering ved hjelp av et program eller en kalibrering som 

er godkjent av produsenten. 

1.9.2. For motortyper og motorfamilier der mekaniske innretninger er en del av utslippskontrollsystemet, skal opplysningene 

inneholde en beskrivelse av de tiltakene som er truffet for å forhindre ulovlige inngrep i og endring av de justerbare 

parametrene i utslippskontrollsystemet. Dette skal omfatte manipuleringssikre komponenter, f.eks. begrensnings-

anordninger for forgassere eller forsegling av forgasserskruer eller spesialskruer som ikke kan justeres av brukeren. 

1.9.3 For å kunne plassere motorer fra forskjellige motorfamilier i samme familie av manipuleringssikre motorer skal 

produsenten gi godkjenningsmyndigheten en bekreftelse på at tiltakene som treffes for å forhindre ulovlige inngrep, er 

de samme. 

1.10. En beskrivelse av den fysiske koplingen som kreves for å kunne motta dreiemomentsignalet fra motorens elektroniske 

styreenhet under overvåkingsprøving i bruk i samsvar med tillegg 6 til delegert kommisjonsforordning (EU) 

2017/655(1) med hensyn til overvåking av motorer i bruk, for å kunne anskaffe en slik kopling. 

1.11. En beskrivelse av overordnede styringssystemer for kvalitetssikring av produksjonssamsvar i samsvar med vedlegg II 

til delegert forordning (EU) 2017/654. 

1.12. En liste over krav til planlagt utslippstilknyttet vedlikehold og tidspunktene da dette skal utføres, herunder planlagt 

utskifting av kritiske utslippstilknyttede komponenter. 

1.13. Utfylt opplysningsdokument som beskrevet i del B i dette vedlegg. 

1.14. Alle relevante data, tegninger, fotografier og andre opplysninger som kreves i opplysningsdokumentet. 

2. Søknader på papir skal innleveres i tre eksemplarer. 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. 

DEL B – OPPLYSNINGSDOKUMENT 

1. Generelle krav 

1.1. Søkeren skal gi opplysningsdokumentet et referansenummer. 

1.2. Dersom opplysningene i opplysningsdokumentet for godkjenning av en motor er endret, skal produsenten framlegge 

de endrede sidene for godkjenningsmyndigheten, og klart og tydelig angi hva endringen(e) dreier seg om, samt datoen 

for ny utstedelse. 

2. Opplysningsdokumentets innhold 

2.1. Alle opplysningsdokumenter skal inneholde følgende: 

2.1.1. De generelle opplysningene som er angitt i del A i tillegg 3. 

2.1.2. Opplysningene som er angitt i del B i tillegg 3, for å kunne identifisere de felles konstruksjonsparametrene for alle 

motortyper i en motorfamilie, eller som gjelder for en motortype som ikke inngår i en motorfamilie, og som skal EU-

typegodkjennes. 

  

(1) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/655 av 19. desember 2016 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

2016/1628 med hensyn til overvåking av utslipp av forurensende gasser fra forbrenningsmotorer i bruk som er montert i ikke-veigående 

mobile maskiner (EUT L 102 av 13.4.2017, s. 334). 
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2.1.3. Opplysningene som er angitt i del C i tillegg 3 etter formatet for matrisen i nr. 2.1.3.1, for å kunne identifisere de 

elementene som gjelder for den representative motoren eller motortypen og motortypene i en motorfamilie, dersom 

det er relevant. 

2.1.3.1. Matrise for motortype eller motorfamilie, med eksempler på opplysninger 

Nummer Beskrivelse 

P
rø

v
in

g
 

M
o
n
te

ri
n
g
 

G
o

d
k

je
n
n
in

g
 

Repre-

sentativ 

motor / 

motortype 

Motortyper i motorfamilien (dersom 

relevant) 

type 2 type 3 type ... type n 

3.1 Identifikasjon av motor         

3.1.1 Motortypebetegnelse    A01 A02 A03 A04 A05 

          

3.2 Ytelsesparametrer         

3.2.1 Oppgitt nominelt turtall (o/min) X   2 200 2 200 2 000 1 800 1 800 

          

3.10. Diverse innretninger: Ja/nei         

3.10.1 Resirkulering av eksos (EGR)         

3.10.1.1. Egenskaper (kjølt/ukjølt, høyt trykk / 

lavt trykk, osv.): 
  X 

 

… … … … … … 

2.1.3.2. En (X) i den tilsvarende kolonnen i tabellen angir det eller de formålene som ligger til grunn for hvert element: 

gjennomføring av typegodkjenningsprøving (prøving), montering av motor i ikke-veigående mobile maskiner 

(montering) og kontroll av godkjenning (godkjenning). 

2.1.3.3. For motorer med konstant turtall som har flere nominelle turtall, skal en eller flere kolonner med opplysninger for 

hvert turtall tilføyes i nr. 3.2 (ytelsesparametrer). 

2.1.3.4. For motorer i kategori IWP som skal benyttes til drift med både variabelt og konstant turtall, skal en eller flere 

kolonner med opplysninger for hver driftsmåte tilføyes i nr. 3.2 (ytelsesparametrer). 

3. Forklarende merknader om utarbeiding av opplysningsdokumentet 

3.1. Etter avtale med godkjenningsmyndigheten kan opplysningene i nr. 2.1.2 og 2.1.3 framstilles på annen måte. 

3.2. Hver motortype eller den representative motoren i matrisen i nr. 2.1.3.1 skal identifiseres i samsvar med motorfamilie-

betegnelsen og motortypebetegnelsen oppført i avsnitt 4. 

3.3. Bare de avsnittene eller underavsnittene i del B og C i tillegg 3 som er relevante for den aktuelle motorfamilien, de 

aktuelle motortypene i motorfamilien eller den aktuelle motortypen, skal føres opp, og listen skal uansett være i 

samsvar med det foreslåtte nummereringssystemet. 

3.4. Når det for en post gis flere alternativer, atskilt med skråstrek, skal de ubrukte alternativene strykes, eller bare det eller 

de brukte alternativene skal vises. 

3.5. Når samme verdi for eller beskrivelse av en bestemt motoregenskap gjelder for flere eller samtlige medlemmer av en 

motorfamilie, kan de tilsvarende cellene slås sammen.  
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3.6. Dersom det er nødvendig med et bilde, et diagram eller detaljerte opplysninger, kan det vises til et tillegg. 

3.7. Når det bes om en «type» komponent, skal opplysningene som gis, inneholde en unik identifikasjon av komponenten; 

dette kan være en liste over egenskaper, produsentens navn og nummeret på en del eller en tegning, en tegning, eller 

en kombinasjon av dette, eller andre metoder som gir samme resultat. 

4. Motortypebetegnelse og motorfamiliebetegnelse 

Produsenten skal gi hver motortype og motorfamilie en unik alfanumerisk kode. 

4.1. For en motortype kalles koden motortypebetegnelse, og den skal på en klar og entydig måte identifisere motorer som 

har en unik kombinasjon av tekniske egenskaper med hensyn til de elementene i del C i tillegg 3 som gjelder for 

motortypen. 

4.2. For motortyper i en motorfamilie kalles hele koden familietype eller «FT», og den består av to deler: Den første delen 

kalles motorfamiliebetegnelse og identifiserer motorfamilien, og den andre delen er motortypebetegnelsen for hver 

enkelt motortype i motorfamilien. 

Motorfamiliebetegnelsen skal på en klar og entydig måte identifisere motorer som har en unik kombinasjon av 

tekniske egenskaper med hensyn til de elementene i del B og C i tillegg 3 som gjelder for den bestemte 

motorfamilien. 

FT skal på en klar og entydig måte identifisere motorer som har en unik kombinasjon av tekniske egenskaper med 

hensyn til de elementene i del C i tillegg 3 som gjelder for motortypen i motorfamilien. 

4.2.1. Produsenten kan benytte samme motorfamiliebetegnelse til å identifisere samme motorfamilie i to eller flere 

motorkategorier. 

4.2.2. Produsenten skal ikke benytte samme motorfamiliebetegnelse til å identifisere mer enn én motorfamilie i samme 

motorkategori. 

4.2.3. Visning av FT 

I FT skal det være et mellomrom mellom motorfamiliebetegnelsen og motortypebetegnelsen, som vist i eksempelet 

nedenfor: 

«159AF[mellomrom]0054» 

4.3. Antall tegn 

Antall tegn skal ikke overstige følgende: 

a) 15 for motorfamiliebetegnelsen. 

b) 25 for motortypebetegnelsen. 

c) 40 for FT. 

4.4. Tillatte tegn 

Motortypebetegnelsen og motorfamiliebetegnelsen skal bestå av latinske bokstaver og/eller arabiske tall. 

4.4.1. Det er tillatt å bruke parenteser og bindestreker dersom de ikke erstatter en bokstav eller et tall. 

4.4.2. Bruk av variable tegn er tillatt; variable tegn skal angis med en «#» når det variable tegnet er ukjent på meldingstids-

punktet. 

4.4.2.1. Bruk av slike variable tegn skal begrunnes overfor den tekniske instansen og godkjenningsmyndigheten. 

 _____  
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Tillegg 1 

Erklæring fra produsenten om samsvar med forordning (EU) 2016/1628 

Undertegnede: [  ........................................................................................................................................  (fullt navn og stilling)] 

erklærer med dette at følgende motortype/motorfamilie(*) på alle måter oppfyller kravene i europaparlaments- og rådsforordning 

(EU) 2016/1628(1), delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/654(2), delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/655(3) og 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/656(4), og at det ikke brukes noen alternativ kontrollstrategi. 

Alle utslippskontrollstrategier oppfyller, dersom det er relevant, kravene til grunnleggende strategi for utslippskontroll (BECS) 

og hjelpestrategi for utslippskontroll (AECS) oppført i avsnitt 2 i vedlegg IV til delegert forordning (EU) 2017/654, og er 

offentliggjort i samsvar med nevnte vedlegg og vedlegg I til gjennomføringsforordning (EU) 2017/656. 

1.1. Merke (produsentens firma)  ...................................................................................................................................................  

1.2. Eventuell(e) handelsbetegnelse(r):  .........................................................................................................................................  

1.3. Produsentens selskapsnavn og adresse:  ..................................................................................................................................  

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

1.6. Motortypebetegnelse/motorfamiliebetegnelse/FT(*):  ............................................................................................................  

(Sted) (Dato)  ...............................................  

Underskrift (eller visuell framstilling av en «avansert elektronisk signatur» i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning 

(EU) nr. 910/2014(5), herunder data for kontroll):  ..........................................................................................................................  

Forklarende merknader til tillegg 1: 

(Fotnotetegn, fotnoter og forklarende merknader skal ikke føres opp i produsenterklæringen) 

(*) Stryk de ubrukte alternativene, eller vis bare det eller de brukte alternativene. 

 _____  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1628 av 14. september 2016 om krav til utslippsgrenser for forurensende gasser og 

partikler og typegodkjenning av forbrenningsmotorer til ikke-veigående mobile maskiner, om endring av forordning (EU) nr. 1024/2012 og 

(EU) nr. 167/2013 og om endring og oppheving av direktiv 97/68/EF (EUT L 252 av 16.9.2016, s. 53). 

(2) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/654 av 19. desember 2016 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

2016/1628 med hensyn til tekniske og generelle krav knyttet til utslippsgrenser for og typegodkjenning av forbrenningsmotorer til ikke-

veigående mobile maskiner (EUT L 102 av 13.4.2017, s. 1). 

(3) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/655 av 19. desember 2016 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

2016/1628 med hensyn til overvåking av utslipp av forurensende gasser fra forbrenningsmotorer i bruk som er montert i ikke-veigående 

mobile maskiner (EUT L 102 av 13.4.2017, s. 334). 

(4) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/656 av 19. desember 2016 om fastsettelse av administrative krav knyttet til 

utslippsgrenser for og typegodkjenning av forbrenningsmotorer til ikke-veigående mobile maskiner i samsvar med europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) nr. 2016/1628 (EUT L 102 av 13.4.2017, s. 364). 

(5) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 910/2014 av 23. juli 2014 om elektronisk identifikasjon og pålitelighetstjenester for 

elektroniske transaksjoner i det indre marked og om oppheving av direktiv 1999/93/EF (EUT L 257 av 28.8.2014, s. 73). 
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Tillegg 2 

Fortrolige opplysninger om utslippskontrollstrategi 

1. Dette tillegget får anvendelse på elektronisk styrte motorer, som bruker elektronisk kontroll til å fastsette både mengde og 

tidspunkt for innsprøyting av drivstoff. 

2. Tilleggsopplysninger skal framlegges for den tekniske instansen, men ikke vedlegges søknaden om EU-typegodkjenning. 

Disse opplysningene skal omfatte alle parametrer som er endret ved en hjelpestrategi for utslippskontroll og grensevilkårene 

for når denne strategien brukes, særlig 

a) en beskrivelse av styringslogikken og av innstillingsstrategier og omkoplingspunkter for alle driftsinnstillinger i 

drivstoffsystemet og andre viktige systemer, som skal gi effektiv utslippskontroll (f.eks. resirkulering av eksos (EGR) 

eller reagensdosering), 

b) en begrunnelse for bruken av en hjelpestrategi for utslippskontroll anvendt på motoren, ledsaget av material- og 

prøvingsdata som viser effekten på eksosutslipp. Denne begrunnelsen kan bygge på prøvingsdata, en pålitelig teknisk 

analyse eller en kombinasjon av begge, 

c) en detaljert beskrivelse av algoritmer eller følere (eventuelt) som brukes til å identifisere, analysere eller diagnostisere 

en feilfunksjon i NOx-kontrollsystemet, 

d) en detaljert beskrivelse av algoritmer eller følere (eventuelt) som brukes til å identifisere, analysere eller diagnostisere 

en feilfunksjon i partikkelkontrollsystemet. 

3. Tilleggsopplysningene som kreves i nr. 2, skal behandles som strengt fortrolig. De skal oppbevares av produsenten og 

gjøres tilgjengelig for inspeksjon av godkjenningsmyndigheten når EU-typegodkjenningen finner sted, eller på anmodning 

på et hvilket som helst tidspunkt i løpet av EU-typegodkjenningens gyldighetstid. I så fall skal godkjenningsmyndigheten 

behandle disse opplysningene fortrolig og skal ikke gi dem videre til andre parter. 

 _____  
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Tillegg 3 

Mal for opplysningsdokument 

DEL A 

1. GENERELLE OPPLYSNINGER 

1.1. Merke (produsentens firma)  ..............................................................................................................................................  

1.2. Eventuell(e) handelsbetegnelse(r):  ....................................................................................................................................  

1.3. Produsentens selskapsnavn og adresse:  .............................................................................................................................  

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

1.5. Monteringsanleggets/-anleggenes og/eller produksjonsanleggets/-anleggenes navn og adresse(r):  ..................................  

1.6. Motortypebetegnelse/motorfamiliebetegnelse/FT:  ............................................................................................................  

1.7. Motortypens/motorfamiliens kategori og underkategori: NRE-v-1/NRE-v-2/NRE-v-3/NRE-v-4/NRE-v-5/NRE-v-

6/NRE-v-7/NRE-c-1/NRE-c-2/NRE-c-3/NRE-c-4/NRE-c-5/NRE-c-6/NRE-c-7/NRG-v-1/NRG-c-1/NRSh-v-1a/NRSh-

v-1b/NRS-vr-1a/NRS-vr-1b/NRS-vi-1a/NRS-vi-1b/NRS-v-2a/NRS-v-2b/NRS-v-3/IWP-v-1/IWP-v-2/IWP-v-3/IWP-v-

4/IWP-c-1/IWP-c-2/IWP-c-3/IWP-c-4/IWA-v-1/IWA-v-2/IWA-v-3/IWA-v-4/IWA-c-1/IWA-c-2/IWA-c-3/IWA-c-

4/RLL-v-1/RLL-C-1/RLR-v-1/RLR-C-1/SMB-v-1/ATS-v-1 

1.8. Kategori for utslippsperiode: Ikke relevant / kat 1 (forbruksvarer) / kat 2 (produkter til delvis yrkesmessig bruk) / kat 3 

(produkter til yrkesmessig bruk) 

1.9. Utslippstrinn: V/ spesialmotor (SPE) 

1.10. Bare for NRS-motorfamilie < 19 kW, som utelukkende består av motortyper til snøfresere: Ja/nei 

1.11. Referanseeffekt er: nominell nettoeffekt / største nettoeffekt 

1.12. Primær NRSC-prøvingssyklus: C1/C2/D2/E2/E3/F/G1/G2/G3/H 

1.12.1. Bare for kategori IWP med variabelt turtall, ytterligere syklus med framdriftsprøving: Ikke anvendt / E2 / E3 

1.12.2. Bare for kategori IWP, ytterligere ekstra NRSC-prøvingssyklus: Ikke anvendt / D2 / C1 

1.13. Variabel prøvingssyklus: Ikke relevant / NRTC / LSI-NRTC 

1.14. Bruksrestriksjoner (eventuelt): 

DEL B 

2. FELLES KONSTRUKSJONSPARAMETRER FOR MOTORFAMILIEN(1) 

2.1. Forbrenningssyklus: firetaktssyklus/totaktssyklus/rotasjon/annet (spesifiser)  ...............................................................  

2.2. Tenningstype: Kompresjonstenning/gnisttenning 

2.3. Sylindrenes konfigurasjon 

2.3.1. Sylindrenes plassering i blokken: Enkeltstående / i V-form / på rekke / motstående / stjerneformet / annet (spesifiser): 

 ........................................................................................................................................................................................  

2.3.2. Sylinderavstand (mm):  ...................................................................................................................................................  

2.4. Forbrenningskammertype/-konstruksjon 

2.4.1. Åpent kammer / delt kammer / annet (spesifiser)  
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2.4.2. Ventiler og kanaler – innretning:  ....................................................................................................................................  

2.4.3. Antall ventiler per sylinder:  ............................................................................................................................................  

2.5. Slagvolum for hver enkelt sylinder (cm3):  .....................................................................................................................  

2.6. Viktigste kjølemiddel: Luft/vann/olje 

2.7. Metode for luftinnsuging: naturlig innsuging / overlading / overlading med ladeluftkjøler 

2.8. Drivstoff 

2.8.1. Drivstofftype: Diesel (gassolje beregnet på bruk i ikke-veigående mobile maskiner) / etanol for dedikerte motorer 

med kompresjonstenning (ED95) / bensin (E10) / etanol (E85) / (naturgass/biometan) / flytende petroleumsgass 

(LPG) 

2.8.1.1. Undertype av drivstoff (bare naturgass/biometan): Drivstoffuavhengig – drivstoff med høy (H-gass) og lav 

brennverdi (L-gass) / drivstoffavhengig – drivstoff med høy brennverdi (H-gass) / drivstoffavhengig – drivstoff med 

lav brennverdi (L-gass) / drivstoffspesifikk (LNG) 

2.8.2. Drivstoffsystem: Bare flytende drivstoff / bare gassformig drivstoff / dobbeltdrivstoff type 1A / dobbeltdrivstoff type 

1B / dobbeltdrivstoff type 2A / dobbeltdrivstoff type 2B / dobbeltdrivstoff type 3B 

2.8.3. Liste over andre drivstoffer, drivstoffblandinger eller drivstoffemulsjoner som kan brukes i motoren, som opplyst av 

produsenten i samsvar med nr. 1.4 i vedlegg I til delegert forordning (EU) 2017/654 (vis til anerkjent standard eller 

spesifikasjon):  ................................................................................................................................................................  

2.8.4. Smøremiddel tilsatt drivstoffet: Ja/nei 

2.8.4.1. Spesifikasjon:  .................................................................................................................................................................  

2.8.4.2. Forholdet mellom drivstoff og olje:  ...............................................................................................................................  

2.8.5. Type drivstofftilførsel: Pumpe, (høytrykks)rør og innsprøytingsdyse / pumpe med rett gjennomløp eller fordelerpumpe / 

enkeltinnsprøytingsdyse / fellesledning / forgasser / indirekte innsprøyting / direkte innsprøyting / blandeenhet / annet 

(spesifiser):  ...............................................................................................................................................................................  

2.9. Motorstyringssystemer: mekanisk / elektronisk styringsstrategi(2) 

2.10. Diverse innretninger: Ja/nei 

(dersom ja, gi en skjematisk framstilling av innretningenes plassering og rekkefølge) 

2.10.1. Resirkulering av eksos (EGR): Ja/nei 

(dersom ja, fyll ut nr. 3.10.1 og gi en skjematisk framstilling av innretningenes plassering og rekkefølge) 

2.10.2. Vanninnsprøyting: Ja/nei 

(dersom ja, fyll ut nr. 3.10.2 og gi en skjematisk framstilling av innretningenes plassering og rekkefølge) 

2.10.3. Luftinnsprøyting: Ja/nei 

(dersom ja, fyll ut nr. 3.10.3 og gi en skjematisk framstilling av innretningenes plassering og rekkefølge) 

2.10.4. Annet (spesifiser og gi en skjematisk framstilling av innretningenes plassering og rekkefølge):  ..................................  

2.11. System for etterbehandling av eksos: Ja/nei 

(dersom ja, gi en skjematisk framstilling av innretningenes plassering og rekkefølge) 
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2.11.1. Oksidasjonskatalysator: Ja/nei 

(dersom ja, fyll ut nr. 3.11.2) 

2.11.2. DeNOx-system med selektiv reduksjon av NOx (tilsetting av reduksjonsmiddel): Ja/nei 

(dersom ja, fyll ut nr. 3.11.3) 

2.11.3. Andre DeNOx-systemer: Ja/nei 

(dersom ja, fyll ut nr. 3.11.3) 

2.11.4. Treveiskatalysator som kombinerer oksidasjon og reduksjon av NOx: Ja/nei 

(dersom ja, fyll ut nr. 3.11.3) 

2.11.5. System for etterbehandling av partikler med passiv regenerering: Ja/nei 

(dersom ja, fyll ut nr. 3.11.4) 

2.11.5.1. Wall-flow / ikke-wall-flow 

2.11.6. System for etterbehandling av partikler med aktiv regenerering: Ja/nei 

(dersom ja, fyll ut nr. 3.11.4) 

2.11.6.1. Wall-flow / ikke-wall-flow 

2.11.7. Andre systemer for etterbehandling av partikler: Ja/nei 

(dersom ja, fyll ut nr. 3.11.4) 

2.11.8. Andre etterbehandlingsinnretninger (spesifiser): ............................................................................................................  

(dersom ja, fyll ut nr. 3.11.5) 

2.11.9. Andre innretninger eller egenskaper med stor innvirkning på utslipp (spesifiser):  ........................................................  
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DEL C 

3. HOVEDKJENNETEGN FOR MOTORTYPEN(E) 

Nummer Beskrivelse 

P
rø

v
in

g
 

M
o
n
te

ri
n
g
 

G
o

d
k

je
n
n
in

g
 

Repre-

sentativ 

motor / 

motortype 

Motortyper i motorfamilien (dersom 

relevant) 
Forklarende merknader (inngår  

ikke i dokumentet) 

type 2 type 3 type ... type n 

3.1 Identifikasjon av motor          

3.1.1. Motortypebetegnelse   X       

3.1.2. Motortypebetegnelsen framgår av motorens merking: ja/nei   X       

3.1.3. Den lovfestede merkingens plassering:   X       

3.1.4. Festemåte for lovfestet merking:   X       

3.1.5. Tegninger av stedet der motorens identifikasjonsnummer er plassert 

(fullstendig og målsatt eksempel): 

  X       

3.2. Ytelsesparametrer          

3.2.1. Oppgitt nominelt turtall (o/min): X         

3.2.1.1. Drivstofftilførsel/slaglengde (mm3) for dieselmotor, drivstoffstrøm (g/h) for 

andre motorer, ved nominell nettoeffekt: 

  X       

3.2.1.2. Oppgitt nominell nettoeffekt (kW): X         

3.2.2. Turtall ved største effekt (o/min):   X      Dersom forskjellig fra nominelt 

turtall 

3.2.2.1. Drivstofftilførsel/slaglengde (mm3) for dieselmotor, drivstoffstrøm (g/h) for 

andre motorer, ved største nettoeffekt: 

  X       

3.2.2.2. Største nettoeffekt (kW): X  X      Dersom forskjellig fra nominell 

effekt 

3.2.3. Oppgitt turtall ved største dreiemoment (o/min): X        Dersom relevant 

3.2.3.1. Drivstofftilførsel/slaglengde (mm3) for dieselmotor, drivstoffstrøm (g/h) for 

andre motorer, ved turtall ved største dreiemoment: 

  X       
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Nummer Beskrivelse 

P
rø

v
in

g
 

M
o
n
te

ri
n
g
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o

d
k

je
n
n
in

g
 

Repre-

sentativ 

motor / 

motortype 

Motortyper i motorfamilien (dersom 

relevant) 
Forklarende merknader (inngår  

ikke i dokumentet) 

type 2 type 3 type ... type n 

3.2.3.2. Oppgitt største dreiemoment (Nm): X        Dersom relevant 

3.2.4. Oppgitt 100 % prøvingsturtall: X        Dersom relevant 

3.2.5. Oppgitt mellomturtall ved prøving: X        Dersom relevant 

3.2.6. Tomgangsturtall (o/min.) X        Dersom relevant 

3.2.7. Høyeste turtall uten belastning (o/min.): X        Dersom relevant 

3.2.8. Oppgitt minste dreiemoment (Nm): X        Dersom relevant 

3.3. Innkjøringsprosedyre         Valgfritt, etter produsentens 

valg 

3.3.1. Innkjøringstid: X         

3.3.2. Innkjøringssyklus: X         

3.4. Prøving av motor          

3.4.1. Særlig innretning kreves: Ja/nei X        Bare for NRSh 

3.4.1.1. Beskrivelse, herunder fotografier og/eller tegninger av systemet for montering 

av motoren i prøvingsbenken, herunder drivaksel for tilkopling til 

dynamometeret: 

X         

3.4.2. Blandekammer for eksos tillatt av produsenten: Ja/nei X        Bare for NRSh 

3.4.2.1. Beskrivelse, fotografier og/eller tegninger av blandekammeret for eksos: X        Dersom relevant 

3.4.3. Produsentens valg av NRSC: RMC/enkeltfase X         

3.4.4. Ytterligere NRSC: E2/D2/C1 X        Bare dersom ytterligere 

sykluser er oppgitt i nr. 1.12.1 

eller 1.12.2 i del A 
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Nummer Beskrivelse 

P
rø

v
in

g
 

M
o
n
te

ri
n
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g
 

Repre-

sentativ 

motor / 

motortype 

Motortyper i motorfamilien (dersom 

relevant) 
Forklarende merknader (inngår  

ikke i dokumentet) 

type 2 type 3 type ... type n 

3.4.5. Antall forkondisjoneringssykluser før ikke-stasjonær prøving X        Minst 1,0, dersom relevant 

3.4.6. Antall forkondisjonerings-RMC før NRSC-prøving X        Minst 0,5, dersom relevant 

3.5. Smøresystem          

3.5.1. Smøremiddeltemperatur         Dersom relevant 

3.5.1.1. Laveste (°C): X         

3.5.1.2. Høyeste (°C): X         

3.6. Forbrenningssylinder          

3.6.1. Innvendig diameter (mm):   X       

3.6.2. Slaglengde (mm):   X       

3.6.3. Antall sylindrer:   X       

3.6.4. Slagvolum for motor (cm3):   X       

3.6.5. Slagvolum for sylinder (i % av representativ motor):   X      Dersom det gjelder motorfami-

lie 

3.6.6. Volumetrisk kompresjonsforhold:   X      Angi toleranse 

3.6.7. Beskrivelse av forbrenningssystemet:   X       

3.6.8. Tegninger av forbrenningskammeret og stempeltoppen:   X       

3.6.9. Minste tverrsnitt av innsugings- og eksoskanalene (mm2):   X       

3.6.10. Ventilinnstilling          
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3.6.10.1. Største ventilløftehøyder og åpnings- og lukkevinkler i forhold til dødpunkt, 

eller tilsvarende opplysninger: 

  X       

3.6.10.2. Referanse- og/eller innstillingsområde:   X       

3.6.10.3. System for variabel ventilinnstilling: Ja/nei   X      Dersom relevant og ved inn-

suging og/eller eksos 

3.6.10.3.1. Type: kontinuerlig/på/av   X       

3.6.10.3.2. Variabel kamvinkelfase:   X       

3.6.11. Innretning av kanaler         Bare totakts, dersom relevant 

3.6.11.1. Plassering, størrelse og antall:   X       

3.7. Kjølesystem         Fyll ut relevant del 

3.7.1. Væskekjøling          

3.7.1.1. Væsketype:   X       

3.7.1.2. Sirkulasjonspumper: Ja/nei   X       

3.7.1.2.1. Type(r):   X       

3.7.1.2.2. Utvekslingsforhold:   X      Dersom relevant 

3.7.1.3. Laveste kjølemiddeltemperatur ved utløp (°C): X         

3.7.1.4. Høyeste kjølemiddeltemperatur ved utløp (°C): X         

3.7.2. Luftkjøling          

3.7.2.1. Vifte: Ja/nei   X       
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3.7.2.1.1. Type(r):   X       

3.7.2.1.2. Utvekslingsforhold: .....................................................................................    X      Dersom relevant 

3.7.2.2. Høyeste temperatur ved referansepunkt (°C):   X       

3.7.2.2.1. Referansepunktets plassering   X       

3.8. Innsuging          

3.8.1. Høyeste tillatte innsugingsundertrykk ved 100 % motorturtall og ved 100 % 

belastning (kPa) 

X X        

3.8.1.1. Med rent luftfilter: X X        

3.8.1.2. Med skittent luftfilter: X X        

3.8.1.3. Målested: X X        

3.8.2. Overlader(e): Ja/nei   X       

3.8.2.1. Type(r):   X       

3.8.2.2. Beskrivelse og skjematisk framstilling av systemet (f.eks. største ladetrykk, 

overtrykksventil, VGT, dobbeltturbo, osv.): 

  X       

3.8.3. Ladeluftkjøler: Ja/nei   X       

3.8.3.1. Type: luft-luft/luft-vann/annet (spesifiser)   X       

3.8.3.2. Høyeste utløpstemperatur ved ladeluftkjøleren ved 100 % turtall og ved 100 % 

belastning (°C): 

X X        

3.8.3.4. Største tillatte trykkfall i ladeluftsystemet, ved 100 % motorturtall og ved 

100 % belastning (kPa): 

X X        
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3.8.4. Innsugingsventil: Ja/nei   X       

3.8.5. Innretning for resirkulering av veivhusgasser: Ja/nei   X       

3.8.5.1. Dersom ja, beskrivelse og tegninger:   X       

3.8.5.2. Dersom nei, samsvar med nr. 6.10 i vedlegg VI til delegert forordning (EU) 

2017/654: Ja/nei 

X         

3.8.6. Innsugingskanal         Bare totakts, NRS og NRSh 

3.8.6.1. Beskrivelse av innsugingskanal (med tegninger, fotografier og/eller 

delenumre): 

  X       

3.8.7. Luftfilter   X      Bare totakts, NRS og NRSh 

3.8.7.1. Type:   X       

3.8.8. Innsugingslyddemper         Bare totakts, NRS og NRSh 

3.8.1.1. Type:   X       

3.9. Eksosanlegg          

3.9.1. Beskrivelse av eksosanlegget (med tegninger, fotografier og/eller delenumre 

etter behov): 

  X      Bare totakts, NRS og NRSh 

3.9.2. Høyeste eksostemperatur (°C): X         

3.9.3. Høyeste tillatte eksosmottrykk ved 100 % motorturtall og ved 100 % 

belastning (kPa): 

X X        

3.9.3.1. Målested: X X        

3.9.4. Eksosmottrykk ved belastningsnivå oppgitt av produsenten for etterbehandling 

med variabelt mottrykk ved prøvingens begynnelse (kPa): 

X         
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3.9.4.1. Plassering og hastighets-/belastningsforhold: X         

3.9.5. Eksosspjeld: Ja/nei   X       

3.10. Diverse innretninger: Ja/nei          

3.10.1. Resirkulering av eksos (EGR)          

3.10.1.1. Egenskaper: kjølt/ukjølt, høyt trykk / lavt trykk / annet (spesifiser):          

3.10.2. Vanninnsprøyting          

3.10.2.1. Virkemåte:   X       

3.11. System for etterbehandling av eksos          

3.11.1. Plassering  X        

3.11.1.1. Sted(er) og største/minste avstand fra motoren til første etterbehandlings-

innretning: 

 X        

3.11.1.2. Største temperaturfall fra eksos- eller turbinutløpet til første etterbehand-

lingsinnretning (°C), dersom det er oppgitt: 

X X        

3.11.1.2.1. Prøvingsvilkår for måling: X X        

3.11.1.3. Laveste temperatur ved innløpet til første etterbehandlingsinnretning, ved 

100 % belastning og turtall (°C), dersom det er oppgitt: 

X X        

3.11.2. Oksidasjonskatalysator          

3.11.2.1. Antall katalysatorer og katalysatorelementer:   X       

3.11.2.2. Katalysatorens/katalysatorenes dimensjoner og volum:   X       

3.11.2.3. Samlet mengde edelmetaller:   X       
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3.11.2.4. Relativ konsentrasjon av hver forbindelse:   X       

3.11.2.5. Substrat (struktur og materiale):   X       

3.11.2.6. Celletetthet:   X       

3.11.2.7. Type katalysatorhus:   X       

3.11.3. Katalysatorsystem for etterbehandling av eksos for NOx eller treveis 

katalysator 

         

3.11.3.1. Type:   X       

3.11.3.2. Antall katalysatorer og katalysatorelementer:   X       

3.11.3.3. Type katalytisk virkning:   X       

3.11.3.4. Katalysatorens/katalysatorenes dimensjoner og volum:   X       

3.11.3.5. Samlet mengde edelmetaller:   X       

3.11.3.6. Relativ konsentrasjon av hver forbindelse:   X       

3.11.3.7. Substrat (struktur og materiale):   X       

3.11.3.8. Celletetthet:   X       

3.11.3.9. Type katalysatorhus:   X       

3.11.3.10. Regenereringsmetode: X  X      Dersom relevant 

3.11.3.10.1. Uregelmessig regenerering: Ja/nei: X        Dersom ja, fyll ut nr. 3.11.6 

3.11.3.11. Normalt driftstemperaturområde (°C): X X        

3.11.3.12. Selvnedbrytende reagens: Ja/nei   X       

3.11.3.12.1. Type og konsentrasjon av reagens som kreves for katalytisk virkning:   X       
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3.11.3.12.2. Laveste konsentrasjon av den aktive bestanddelen som finnes i reagensen som 

ikke aktiverer varslingssystemet (CDmin) (volumprosent): 

  X       

3.11.3.12.3. Normalt driftstemperaturområde for reagens:  X        

3.11.3.12.4. Internasjonal standard:  X X      Dersom relevant 

3.11.3.13. NOx-føler(e): Ja/nei   X       

3.11.3.13.1. Type:   X       

3.11.3.13.2. Plassering(er)   X       

3.11.3.14. Lambdasonde(r): Ja/nei   X       

3.11.3.14.1. Type:   X       

3.11.3.14.2. Plassering(er):   X       

3.11.4. System for etterbehandling av partikler          

3.11.4.1. Type filtrering: wall-flow / ikke-wall-flow / annet (spesifiser)   X       

3.11.4.2. Type:   X       

3.11.4.3. Dimensjoner og volum for systemet for etterbehandling av partikler:   X       

3.11.4.4. Plassering (sted og største og minste avstand fra motoren):  X        

3.11.4.5. Metode eller system for regenerering, beskrivelse og/eller tegning:   X       

3.11.4.5.1. Uregelmessig regenerering: Ja/nei   X      Dersom ja, fyll ut nr. 3.11.6 

3.11.4.5.2. Laveste eksostemperatur for å innlede regenerering (°C):   X       

3.11.4.6. Katalytisk belegg: Ja/nei   X       
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3.11.4.6.1. Type katalytisk virkning:   X       

3.11.4.7. Drivstoffbåret katalysator (FBC): Ja/nei   X       

3.11.4.8. Normalt driftstemperaturområde (°C):   X       

3.11.4.9. Normalt driftstrykkområde (kPa):   X       

3.11.4.10. Lagringskapasitet sot/aske [g]:   X       

3.11.4.11. Lambdasonde(r): Ja/nei   X       

3.11.4.11.1. Type:   X       

3.11.4.11.2. Plassering(er):   X       

3.11.5. Andre etterbehandlingsinnretninger          

3.11.5.1. Beskrivelse og virkemåte:   X       

3.11.6. Uregelmessig regenerering          

3.11.6.1. Antall sykluser med regenerering X         

3.11.6.2. Antall sykluser uten regenerering X         

3.12. Drivstofftilførsel til motorer med kompresjonstenning drevet med 

flytende drivstoff eller eventuelt dobbeltdrivstoffmotorer 

         

3.12.1. Matepumpe          

3.12.1.1. Trykk (kPa) eller karakteristikkdiagram:   X       

3.12.2. Innsprøytingssystem          

3.12.2.1. Pumpe          

3.12.2.1.1. Type(r):   X       
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3.12.2.1.2. Nominell pumpehastighet (o/min):   X       

3.12.2.1.3. mm3 per slag eller syklus ved full innsprøyting med nominell pumpehastighet:   X      Angi toleranse 

3.12.2.1.4. Pumpehastighet ved største dreiemoment (o/min):   X       

3.12.2.1.5. mm3 per slag eller syklus ved full innsprøyting med pumpehastighet ved 

største dreiemoment 

  X      Angi toleranse 

3.12.2.1.6. Karakteristikkdiagram:   X      Som alternativ til 

nr. 3.12.2.1.1–3.12.2.1.5 

3.12.2.1.7. Benyttet metode: på motor / i prøvingsbenk   X       

3.12.2.2. Innsprøytingsinnstilling          

3.12.2.2.1. Innsprøytingsinnstillingskurve:   X      Angi toleranse, dersom 

relevant 

3.12.2.2.2. Statisk innstilling:   X      Angi toleranse 

3.12.2.3. Innsprøytingsrør          

3.12.2.3.1. Lengde(r) (mm):   X       

3.12.2.3.2. Innvendig diameter (mm):   X       

3.12.2.4. Fellesledning: Ja/nei   X       

3.12.2.4.1. Type:   X       

3.12.3. Innsprøytingsdyse(r)          

3.12.3.1. Type(r):   X       

3.12.3.2. Åpningstrykk (kPa):   X      Angi toleranse 
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3.12.4. ECU: Ja/nei   X       

3.12.4.1. Type(r):   X       

3.12.4.2. Identifikasjonsnummer for kalibrering av programvare:   X       

3.12.4.3. Kommunikasjonsstandard(er) for tilgang til datastrømopplysninger: ISO 27145 

med ISO 15765-4 (CAN-basert) / ISO 27145 med ISO 13400 (TCP/IP-basert) 

/ SAE J1939-73 

X  X       

3.12.5. Regulator          

3.12.5.1. Type(r):   X       

3.12.5.2. Turtall der avreguleringen begynner under full belastning:   X      Angi område, dersom relevant 

3.12.5.3. Høyeste turtall uten belastning:   X      Angi område, dersom relevant 

3.12.5.4. Tomgangsturtall:   X      Angi område, dersom relevant 

3.12.6. Kaldstartsystem: Ja/nei   X       

3.12.6.1. Type(r):   X       

3.12.6.2. Beskrivelse:   X       

3.12.7. Drivstofftemperatur ved inntaket til innsprøytingspumpen          

3.12.7.1. Laveste (°C): X         

3.12.7.2. Høyeste (°C): X         

3.13. Drivstofftilførsel til motorer med gnisttenning drevet med flytende 

drivstoff 

         

3.13.1. Forgasser          

3.13.1.1. Type(r):   X       
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3.13.2. Indirekte innsprøyting:          

3.13.2.1. Ettpunkts/flerpunkts   X       

3.13.2.2. Type(r):   X       

3.13.3. Direkte innsprøyting:          

3.13.3.1. Type(r):   X       

3.13.4. Drivstofftemperatur på sted oppgitt av produsenten          

3.13.4.1. Plassering: X         

3.13.4.2. Laveste (°C): X         

3.13.4.3. Høyeste (°C): X         

3.14. Drivstofftilførsel til motorer drevet med gassformig drivstoff eller 

eventuelt dobbeltdrivstoffmotorer (gi tilsvarende opplysninger for 

systemer med en annen oppbygning) 

         

3.14.1. Drivstoff: LPG/NG-H/NG-L/NG-HL/LNG/drivstoffspesifikk LNG X  X       

3.14.2. Trykkregulator(er) eller fordamper/trykkregulator(er)          

3.14.2.1. Type(r):   X       

3.14.2.2. Antall trykkreduksjonstrinn   X       

3.14.2.3. Trykk i sluttrinnet, laveste og høyeste (kPa)   X       

3.14.2.4. Antall hovedinnstillingspunkter:   X       

3.14.2.5. Antall tomgangsinnstillingspunkter:   X       

3.14.3. Drivstoffsystem: blandeenhet / gassinnsprøyting / væskeinnsprøyting / direkte 

innsprøyting 

  X       
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3.14.3.1. Regulering av blandingsstyrke          

3.14.3.1.1. Systembeskrivelse og/eller diagram og tegninger:   X       

3.14.4. Blandeenhet          

3.14.4.1. Antall:   X       

3.14.4.2. Type(r):   X       

3.14.4.3. Plassering:   X       

3.14.4.4. Innstillingsmuligheter:   X       

3.14.5. Innsprøyting i innsugingsmanifold          

3.14.5.1. Innsprøyting: ettpunkts/flerpunkts   X       

3.14.5.2. Innsprøyting: kontinuerlig / tidsstyrt simultan / tidsstyrt sekvensiell   X       

3.14.5.3. Innsprøytingsutstyr          

3.14.5.3.1. Type(r):   X       

3.14.5.3.2. Innstillingsmuligheter:   X       

3.14.5.4. Tilførselspumpe         Dersom relevant 

3.14.5.4.1. Type(r):   X       

3.14.5.5. Innsprøytingsdyse(r)          

3.14.5.5.1. Type(r):   X       

3.14.6. Direkte innsprøyting          

3.14.6.1. Innsprøytingspumpe/trykkregulator   X       
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ikke i dokumentet) 

type 2 type 3 type ... type n 

3.14.6.1.1. Type(r):   X       

3.14.6.1.2. Innsprøytingsinnstilling (spesifiser):   X       

3.14.6.2. Innsprøytingsdyse(r)          

3.14.6.2.1. Type(r):   X       

3.14.6.2.2. Åpningstrykk eller karakteristikkdiagram:   X       

3.14.7. Elektronisk styreenhet (ECU)          

3.14.7.1. Type(r):   X       

3.14.7.2. Innstillingsmuligheter:   X       

3.14.7.3. Identifikasjonsnummer for kalibrering av programvare:   X       

3.14.8. Godkjenninger av motorer til flere drivstoffsammensetninger          

3.14.8.1. Selvtilpassende funksjon: Ja/nei X X X       

3.14.8.2. Kalibrering for en bestemt gassammensetning: NG-H/NG-L/NG-HL/LNG/ 

drivstoffspesifikk LNG 

X X X       

3.14.8.3. Omstilling for en bestemt gassammensetning: NG-HT/NG-LT/NG-HLT X X X       

3.14.9. Drivstofftemperatur ved trykkregulatorens sluttrinn          

3.14.9.1. Laveste (°C): X         

3.14.9.2. Høyeste (°C): X         

3.15. Tenningssystem          

3.15.1. Tennspole(r)          

3.15.1.1. Type(r):   X       
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Repre-

sentativ 

motor / 

motortype 

Motortyper i motorfamilien (dersom 

relevant) 
Forklarende merknader (inngår  

ikke i dokumentet) 

type 2 type 3 type ... type n 

3.15.1.2. Antall:   X       

3.15.2. Tennplugg(er)          

3.15.2.1. Type(r):   X       

3.15.2.2. Gnistgap:   X       

3.15.3. Magnet:   X       

3.15.3.1. Type(r):   X       

3.15.4. Styring av tenningsinnstilling: Ja/nei   X       

3.15.4.1. Statisk fortenning i forhold til høyeste dødpunkt (veivakselens roteringsgrad)   X       

3.15.4.2. Fortenningskurve eller -diagram:   X      Dersom relevant 

3.15.4.3. Elektronisk styring: Ja/nei   X       

Forklarende merknader til tillegg 3: 

(Fotnotetegn, fotnoter og forklarende merknader skal ikke føres opp i opplysningsdokumentet) 

(1) Som definert i vedlegg II til delegert forordning (EU) 2017/654. 

(2) Se nr. 2.4.13 i vedlegg IX (definisjon av motorfamilie). 

 _____  
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VEDLEGG II 

Maler for samsvarserklæringer 

1. Generelle krav 

1.1. Samsvarserklæringen skal bestå av to deler: 

a) del 1 om de særlige egenskapene som gjelder for motoren i samsvar med malen i tillegg 1, 

b) del 2 om restriksjonene som gjelder for motoren i samsvar med opplysningene i tabell 1 i tillegg 2. 

1.2. Dersom samsvarserklæringen leveres på papir, skal den ikke være større enn A4-format (210 × 297 mm). 

1.3. Alle opplysninger i samsvarserklæringen skal gis i tegnsettet ISO 8859-serien (Informasjonsteknologi – 8-biters enkeltbyte-

kodede grafiske tegnsett) (for samsvarserklæringer utstedt på bulgarsk med kyrilliske bokstaver, for samsvarserklæringer 

utstedt på gresk med greske bokstaver) og arabiske tall. 

2. Sikkerhetselementer som beskytter samsvarserklæringen 

I samsvar med artikkel 31 nr. 5 i forordning (EU) 2016/1628 skal samsvarserklæringen utformes på en slik måte at den 

ikke kan forfalskes, og slik at den sikre elektroniske filen kan kontrolleres. 

2.1. Elementer som hindrer forfalskning av en papirutgave 

Papiret som benyttes til samsvarserklæringen, skal beskyttes med et vannmerke i form av produsentens registrerte 

merke, og med fargegrafikk. 

2.1.1. Som et alternativ til kravene i nr. 2.1 trenger ikke papiret som benyttes til samsvarserklæringen, være beskyttet med et 

vannmerke i form av produsentens registrerte merke. I så fall skal fargegrafikken suppleres med minst ett ytterligere 

sikkerhetstrykkelement (f.eks. ultrafiolett fluorescerende trykkfarge, trykkfarger der fargen avhenger av synsvinkelen, 

trykkfarger der fargen avhenger av temperaturen, mikrotrykk, guillochetrykk, iriserende trykk, lasergravering, tilpassede 

hologrammer, varierende laserbilder, optisk varierende bilder, fysisk preget eller gravert produsentlogo osv.). 

2.1.2. Produsenten kan forsyne samsvarserklæringen med andre sikkerhetstrykkelementer i tillegg til dem som er oppført i 

nr. 2.1 og 2.1.1. 

2.1.3. Dersom samsvarserklæringen består av mer enn ett ark, skal følgende angis på hvert ark: 

a) Samsvarserklæringens overskrift. 

b) Motorens identifikasjonsnummer som oppført i nr. 3.16 i avsnitt 1. 

c) Et nummer med formatet «x av y», der «x» er arkets løpenummer og «y» er samsvarserklæringens samlede antall 

ark. 

2.2. Elementer som gjør det mulig å kontrollere den sikre elektroniske filen 

Den elektroniske filen skal leveres i et format som er slik at det er lett å finne alle endringer etter undertegning, og slik 

at den kan settes inn i et annet dokument. I tillegg skal den være undertegnet med en «avansert elektronisk signatur» i 

samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 910/2014(1), herunder data for kontroll av signaturen. 

 _____  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 910/2014 av 23. juli 2014 om elektronisk identifikasjon og pålitelighetstjenester for 

elektroniske transaksjoner i det indre marked og om oppheving av direktiv 1999/93/EF (EUT L 257 av 28.8.2014, s. 73). 
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Tillegg 1 

Mal for samsvarserklæringen 

SAMSVARSERKLÆRING SOM FØLGER MED HVER MOTOR SOM ER OMFATTET AV ET UNNTAK ELLER EN 

OVERGANGSBESTEMMELSE (ARTIKKEL 31 NR. 1 BOKSTAV a) OG b) I FORORDNING (EU) 2016/1628) 

DEL 1 

EU-SAMSVARSERKLÆRING 

Undertegnede: [  .......................................................................................................................................  (fullt navn og stilling)] 

bekrefter med dette at følgende motor: 

 1.1. Merke (produsentens firma)  ................................................................................................................................................  

 1.2. Eventuell(e) handelsbetegnelse(r):  ......................................................................................................................................  

 1.3. Produsentens selskapsnavn og adresse:  ...............................................................................................................................  

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

 1.5. Monteringsanleggets/-anleggenes og/eller produksjonsanleggets/-anleggenes navn og adresse(r):  ....................................  

 1.6. Motortypebetegnelse/motorfamiliebetegnelse/FT(1): 

 1.7. Motortypens/motorfamiliens kategori og underkategori(1)(2):  ............................................................................................  

3.1.2. Betegnelse på den lovfestede merkingen: motortypebetegnelse/motorfamiliebetegnelse/FT(1) 

3.1.3. Plassering av lovfestet merking: ..........................................................................................................................................  

3.1.4. Festemåte for lovfestet merking:  .........................................................................................................................................  

 3.16. Motorens identifikasjonsnummer:  .......................................................................................................................................  

fullt ut oppfyller kravene i forordning (EU) 2016/1628 med hensyn til et unntak eller en overgangsbestemmelse nevnt i artikkel 

31 nr. 1 bokstav a) og b), som angitt i del 2 i denne samsvarserklæringen. 

(sted) (dato)  .......................................  

Underskrift (eller visuell framstilling av en «avansert elektronisk signatur» i samsvar med forordning (EU) nr. 910/2014, 

herunder data for kontroll):  ............................................................  

NB: 

Dersom denne modellen brukes i forbindelse med EU-typegodkjenning av en motor som et unntak for nye teknikker eller 

prinsipper i samsvar med artikkel 35 nr. 4 i forordning (EU) 2016/1628, skal erklæringens tittel lyde: «MIDLERTIDIG EU-

SAMSVARSERKLÆRING SOM BARE ER GYLDIG PÅ TERRITORIET TIL …(3)». 

DEL 2 

1. Unntak/overgangsbestemmelse(1)(4):  ........................................................................................................................................  

2. Tilleggsopplysninger(5):  ............................................................................................................................................................  

3. Unntakskode (EM) / kode for overgangsbestemmelse (TM)(6):  ...............................................................................................  

4. Merknader(7):  ............................................................................................................................................................................  

Forklarende merknader til tillegg 1: 

(Fotnotetegn, fotnoter og forklarende merknader skal ikke føres opp i samsvarserklæringen) 

(1) Stryk de ubrukte alternativene, eller vis bare det eller de brukte alternativene. 

(2) Angi det relevante alternativet for kategorien og underkategorien i samsvar med nr. 1.7 i opplysningsdokumentet i del A i 

tillegg 3 til vedlegg I. 
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(3) Angi medlemsstaten. 

(4) Angi den relevante teksten fra tabell 1 kolonne 2 i tillegg 2. 

(5) Angi relevante tilleggsopplysninger fra tabell 1 kolonne 3 i tillegg 2. 

(6) Angi den relevante koden fra tabell 1 kolonne 4 i tillegg 2, slik det er vist på merkingen som utfyller den lovfestede 

merkingen. 

(7) Andre merknader fra produsenten for å presisere bruksrestriksjonene som gjelder for motoren. 

 _____  
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Tillegg 2 

Tabell 1 

Artikkel i 

forordning 

(EU) 

2016/1628 

(kolonne 1) 

Opplysninger som skal angis i del 2 i samsvarserklæringen 

Tilleggsopplysninger som skal angis på den 

lovfestede merkingen i samsvar med tabell 1 

i tillegg 1 til vedlegg III 

Tekst som skal føres i nr. 1 

(kolonne 2) 

Tilleggsopplysninger som 

skal føres i nr. 2 

(kolonne 3) 

Unntakskode (EM) 

eller kode for over-

gangsbestemmelse 

(TM) 

(kolonne 4) 

Tekst til 

tilleggsopplysninger 

(kolonne 5) 

34 nr. 1 Ikke relevant EM-EXP ENGINE NOT FOR 

USE IN EU 

MACHINERY 

34 nr. 2 Motor som bare brukes av væpnede styrker i 

samsvar med artikkel 34 nr. 2 i forordning (EU) 

2016/1628. 

Denne motoren skal bare bringes i omsetning med 

sikte på montering i ikke-veigående mobile 

maskiner som utelukkende skal brukes av de 

væpnede styrker. 

Brannvesen, sivilforsvar, instanser som er 

ansvarlige for å ivareta offentlig orden og 

medisinske nødtjenester skal ikke anses som en del 

av de væpnede styrker. 

 EM-AFE ARMED FORCES 

ENGINE 

34 nr. 4 Motor som brukes til prøving i felt i samsvar med 

artikkel 34 nr. 4 i forordning (EU) 2016/1628. 

Denne motoren skal bare bringes i omsetning og tas 

i bruk som en del av et program for prøving i felt. 

Innen angitt dato skal motoren enten tas ut av bruk i 

Den europeiske union eller bringes i samsvar med 

kravene angitt i forordning (EU) 2016/1628. 

Sluttdato for unntaket 

dd/mm/åååå. 

Navn og adresse til 

godkjenningsmyndighe-

ten som er underrettet om 

prøvingsprogrammet. 

EM-FTE FIELD TEST 

ENGINE 

34 nr. 5 SPE som brukes i eksplosjonsfarlige omgivelser i 

samsvar med artikkel 34 nr. 5 i forordning (EU) 

2016/1628. 

Denne motoren skal bare bringes i omsetning med 

sikte på montering i ikke-veigående mobile 

maskiner som skal brukes i eksplosjonsfarlige 

omgivelser, som definert i artikkel 2 nr. 5 i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/34/EU(1). 

Typegodkjenning i sam-

svar med forordning (EU) 

2016/1628 – nummer og 

utstedelsesdato. 

EM-ATX ATEX ENGINE 

34 nr. 6 SPE for utsetting og ombordtaking av livbåter som 

drives av en nasjonal redningstjeneste, i samsvar 

med artikkel 34 nr. 6 i forordning (EU) 2016/1628. 

Denne motoren skal bare bringes i omsetning med 

sikte på montering i ikke-veigående mobile 

maskiner som utelukkende brukes til utsetting og 

ombordtaking av livbåter som settes ut fra land og 

drives av en nasjonal redningstjeneste. 

Typegodkjenning i sam-

svar med forordning (EU) 

2016/1628 – nummer og 

utstedelsesdato. 

EM-LLV LIFE BOAT 

LAUNCH ENGINE 
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Artikkel i 

forordning 

(EU) 

2016/1628 

(kolonne 1) 

Opplysninger som skal angis i del 2 i samsvarserklæringen 

Tilleggsopplysninger som skal angis på den 

lovfestede merkingen i samsvar med tabell 1 

i tillegg 1 til vedlegg III 

Tekst som skal føres i nr. 1 

(kolonne 2) 

Tilleggsopplysninger som 

skal føres i nr. 2 

(kolonne 3) 

Unntakskode (EM) 

eller kode for over-

gangsbestemmelse 

(TM) 

(kolonne 4) 

Tekst til 

tilleggsopplysninger 

(kolonne 5) 

34 nr. 7 

første ledd 

Reservemotor for kategori RLL eller RLR som er 

brakt i omsetning i Unionen senest 31. desember 

2011 i samsvar med artikkel 34 nr. 7 første ledd i 

forordning (EU) 2016/1628. 

Denne motoren skal bare bringes i omsetning med 

sikte på utskifting av motoren i et lokomotiv eller 

en skinnegående motorvogn som er brakt i 

omsetning før 31. desember 2011, dersom denne 

utskiftingen er godkjent av godkjennings-

myndigheten i en medlemsstat fordi den erkjenner 

at montering av en motor som er i samsvar med 

gjeldende utslippsgrenser fastsatt i tabell II-7 og II-

8 i vedlegg II til forordning (EU) 2016/1628, vil 

medføre betydelige tekniske vanskeligheter. 

Denne motoren skal overholde de utslippsgrensene 

som den måtte ha overholdt for å kunne bli brakt i 

omsetning i Unionen 31. desember 2011, eller den 

skal overholde strengere utslippsgrenser. 

Godkjenningsmyndighete

n som godkjente 

utskiftingen. 

Referanse til godkjenning 

av utskiftingsprosjektet. 

Typegodkjenning i 

samsvar med direktiv 

97/68/EF – god-

kjenningsnummer og 

utstedelsesdato. 

EM-REA RAIL 

REPLACEMENT A 

ENGINE 

34 nr. 7 

annet ledd 

Reservemotor for kategori RLL eller RLR  

som er brakt i omsetning i Unionen etter  

31. desember 2011 i samsvar med artikkel 34 nr. 7 

annet ledd i forordning (EU) 2016/1628. 

Denne motoren skal bare bringes i omsetning med 

sikte på utskifting av motoren i et lokomotiv eller 

en skinnegående motorvogn som er brakt i 

omsetning etter 31. desember 2011, dersom denne 

utskiftingen er godkjent av godkjennings-

myndigheten i en medlemsstat, og reservemotoren 

overholder de utslippsgrensene som motoren som 

skal skiftes ut, måtte overholde da den opprinnelig 

ble brakt i omsetning i Unionen. 

Typegodkjenning i 

samsvar med direktiv 

97/68/EF – god-

kjenningsnummer og 

utstedelsesdato. 

EM-REB RAIL 

REPLACEMENT B 

ENGINE 

34 nr. 8 En RLL- eller RLR-motor som 6. oktober 2016 er 

en del av et langt framskredent prosjekt som 

definert i europaparlaments- og rådsdirektiv 

2008/57/EF(2), i samsvar med artikkel 34 nr. 8 i 

forordning (EU) 2016/1628. 

Denne motoren skal bare bringes i omsetning som 

en del av et langt framskredent prosjekt, som 

definert i europaparlaments- og rådsdirektiv 

2008/57/EF, dersom den er godkjent av god-

kjenningsmyndigheten i en medlemsstat fordi bruk 

av motorer som er i samsvar med utslippsgrensene 

fastsatt i tabell II-7 eller II-8 i vedlegg II til 

forordning (EU) 2016/1628, vil medføre uforholds-

messig store kostnader. 

Medlemsstat som har 

godkjent prosjektet. 

Referanse til det 

godkjente prosjektet. 

Typegodkjenning i 

samsvar med direktiv 

97/68/EF – god-

kjenningsnummer og 

utstedelsesdato. 

EM-PRR RAIL PROJECT 

ENGINE 
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Artikkel i 

forordning 

(EU) 

2016/1628 

(kolonne 1) 

Opplysninger som skal angis i del 2 i samsvarserklæringen 

Tilleggsopplysninger som skal angis på den 

lovfestede merkingen i samsvar med tabell 1 

i tillegg 1 til vedlegg III 

Tekst som skal føres i nr. 1 

(kolonne 2) 

Tilleggsopplysninger som 

skal føres i nr. 2 

(kolonne 3) 

Unntakskode (EM) 

eller kode for over-

gangsbestemmelse 

(TM) 

(kolonne 4) 

Tekst til 

tilleggsopplysninger 

(kolonne 5) 

35 nr. 4 Motor som inneholder nye teknikker eller nye 

prinsipper, og som på grunn av disse nye 

teknikkene eller prinsippene er uforenlig med ett 

eller flere krav i forordning (EU) 2016/1628. 

Denne motoren skal bare bringes i omsetning som 

en motor som inneholder nye teknikker eller 

prinsipper dersom den har et midlertidig typegod-

kjenningsdokument som er utstedt av god-

kjenningsmyndigheten i en medlemsstat i samsvar 

med artikkel 35 nr. 4 i forordning (EU) 2016/1628. 

Midlertidig typegod-

kjenningsnummer og 

utstedelsesdato. 

Utløpsdato for den 

midlertidige EU-

typegodkjenningen. 

Begrensninger i samsvar 

med artikkel 35 nr. 3 i 

forordning (EU) 

2016/1628. 

EM-NTE NEW 

TECHNOLOGY 

ENGINE 

58 nr. 9 Motorer i kategori RLL med en største nettoeffekt 

på over 2 000 kW som skal monteres i lokomotiver 

som utelukkende kjører på et teknisk isolert 

jernbanenett med sporvidde 1 520 mm, i samsvar 

med artikkel 58 nr. 9 i forordning (EU) 2016/1628. 

Denne motoren skal bare bringes i omsetning til 

bruk på et teknisk isolert jernbanenett med 

sporvidde 1 520 mm dersom den er godkjent av 

godkjenningsmyndigheten i en medlemsstat. 

Denne motoren skal minst overholde de utslipps-

grensene som motorer måtte overholde for å kunne 

bringes i omsetning 31. desember 2011. 

Typegodkjenning i 

samsvar med direktiv 

97/68/EF – god-

kjenningsnummer og 

utstedelsesdato. 

TR-RWG BROAD-GAUGE 

RAIL ENGINE 

58 nr. 10 Reservemotor i kategori NRS med en referanse-

effekt på minst 19 kW, eller som tilhører en 

kategori som tilsvarer NRG, dersom reservemo-

toren og den opprinnelige motoren tilhører en 

motorkategori eller et effektområde som ikke var 

omfattet av typegodkjenning på unionsplan  

31. desember 2016 i samsvar med artikkel 58 nr. 10 

i forordning (EU) 2016/1628. 

Denne motoren skal bare bringes i omsetning med 

sikte på utskifting av en motor i kategori NRS med 

en referanseeffekt på minst 19 kW, eller i kategori 

NRG som ikke er typegodkjent i henhold til 

direktiv 97/68/EF. 

 TR-RES REPLACEMENT 

ENGINE 
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Artikkel i 

forordning 

(EU) 

2016/1628 

(kolonne 1) 

Opplysninger som skal angis i del 2 i samsvarserklæringen 

Tilleggsopplysninger som skal angis på den 

lovfestede merkingen i samsvar med tabell 1 

i tillegg 1 til vedlegg III 

Tekst som skal føres i nr. 1 

(kolonne 2) 

Tilleggsopplysninger som 

skal føres i nr. 2 

(kolonne 3) 

Unntakskode (EM) 

eller kode for over-

gangsbestemmelse 

(TM) 

(kolonne 4) 

Tekst til 

tilleggsopplysninger 

(kolonne 5) 

58 nr. 11 Reservemotor i kategori NRE med en referanse-

effekt på minst 19 kW og høyst 560 kW, eller som 

tilhører en kategori som tilsvarer NRE og har en 

referanseeffekt på over 560 kW, dersom 

reservemotoren og den opprinnelige motoren 

tilhører en motorkategori eller et effektområde 

som ikke var omfattet av typegodkjenning på 

unionsplan 31. desember 2016 i samsvar med 

artikkel 58 nr. 11 i forordning (EU) 2016/1628. 

Denne motoren skal bare bringes i omsetning med 

sikte på utskifting av en motor i kategori NRE 

med en referanseeffekt på minst 19 kW og høyst 

560 kW, eller 

med sikte på utskifting av en motor i kategori NRE 

med en referanseeffekt på over 560 kW som ikke er 

typegodkjent i henhold til direktiv 97/68/EF. 

Denne motoren(*) skal være i samsvar med et 

utslippstrinn som utløp høyst 20 år før disse 

motorene ble brakt i omsetning, og som er minst 

like strengt som de utslippsgrensene som motoren 

som skal skiftes ut, måtte overholde da den 

opprinnelig ble brakt i omsetning. 

Dersom relevant, 

typegodkjenning i 

samsvar med direktiv 

97/68/EF – god-

kjenningsnummer og 

utstedelsesdato. 

TR-REE REPLACEMENT 

ENGINE 

(*) Gjelder bare for reservemotorer i kategori NRE med en referanseeffekt på minst 19 kW og høyst 560 kW. 

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/34/EU av 26. februar 2014 om harmonisering av medlemsstatenes lovgivning om utstyr og 

sikringssystemer til bruk i eksplosjonsfarlige omgivelser (EUT L 96 av 29.3.2014, s. 309). 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/57/EF av 17. juni 2008 om samtrafikkevnen i Fellesskapets jernbanesystem (EUT L 191 av 18.7.2008, 

s. 1). 
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VEDLEGG III 

Maler for merking av motorer 

1. Generelle krav 

1.1. All tekst i den lovfestede og midlertidige merkingen skal skrives i tegnsettet ISO 8859-serien (Informasjonsteknologi – 

8-biters enkeltbyte-kodede grafiske tegnsett) (for bulgarsk med kyrilliske bokstaver, for gresk med greske bokstaver) og 

arabiske tall. 

1.2. Produsenten skal påføre den lovfestede merkingen fastsatt i avsnitt A, på hver enkelt motor før motoren forlater 

produksjonslinjen. 

1.2.1. Uten hensyn til nr. 1.2 skal produsenten endre motorens lovfestede merking etter at den har forlatt produksjonslinjen 

dersom de obligatoriske grunnleggende opplysningene og eventuelt de tilleggsopplysningene som kreves for den 

aktuelle motoren, endres før den bringes i omsetning. 

AVSNITT A - LOVFESTET MERKING 

1. Obligatoriske grunnleggende opplysninger og tilleggsopplysninger 

Opplysningene på den lovfestede merkingen skal inneholde minst de opplysningene som er oppført i tabell 1 i tillegg 1. 

Tegnet «X» angir de obligatoriske grunnleggende opplysningene og eventuelt de tilleggsopplysningene som kreves for 

merking av motorer i henhold til artikkel 32 i forordning (EU) 2016/1628. 

2. Plassering av lovfestet merking 

2.1. Den lovfestede merkingen skal være plassert slik at den er lett synlig etter at motoren er ferdigmontert med alt 

hjelpeutstyr som er nødvendig for drift av motoren. 

2.2. Plasseringen av den lovfestede merkingen skal oppgis i opplysningsdokumentet fastsatt i vedlegg I. 

2.3. Når det kreves i henhold til artikkel 8 nr. 6 i forordning (EU) 2016/1628, skal OEM-produsenten få en gjenpart av den 

lovfestede merkingen, som skal påføres motoren eller den ikke-veigående mobile maskinen på et sted som er lett synlig 

og lett tilgjengelig når motoren er montert i den ikke-veigående mobile maskinen. 

3. Festemåte for den lovfestede merkingen 

3.1. Den lovfestede merkingen skal være festet til en motordel som er nødvendig for normal drift av motoren, og som 

vanligvis ikke må skiftes ut i løpet av motorens levetid. 

3.2. Den skal være festet på en slik måte at den er holdbar i hele motorens utslippsperiode, og skal være lett leselig og ikke 

kunne slettes. 

3.3. Dersom det benyttes etiketter eller plater, skal de være slik festet at de ikke kan fjernes uten at de blir ødelagt eller 

deformert. 

AVSNITT B – MIDLERTIDIG MERKING 

1. Obligatoriske grunnleggende opplysninger 

Den midlertidige merkingen fastsatt i artikkel 33 nr. 1 og 2 i forordning (EU) 2016/1628, skal påføres før motoren bringes 

i omsetning, og skal inneholde minst følgende opplysninger: 

1.1. For motorer som leveres atskilt fra systemet for etterbehandling av eksos, ordene «Separate Shipment Art 

34(3)*2016/1628». 
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1.2. For motorer som ennå ikke er i samsvar med den godkjente typen, og som leveres til motorens produsent: 

a) produsentens navn eller varemerke, 

b) delidentifikasjonsnummeret på motoren som ikke er i samsvar, og 

c) ordene «Not-in-Conformity Art 33(2)*2016/1628». 

2. Festemåte for den midlertidige merkingen 

Den midlertidige merkingen skal være festet på motoren med en etikett som kan fjernes, eller et solid, separat merke 

(f.eks. et laminert ark festet med metalltråd), inntil motoren er i samsvar med den godkjente typen. 

 _____  
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Tillegg 1 

Tabell 1 

Obligatoriske grunnleggende opplysninger og eventuelt tilleggsopplysninger i den lovfestede merkingen av motorer 

Obligatoriske grunnleggende 

opplysninger og eventuelt 

tilleggsopplysninger 

Motorer i trinn V 

som er EU-

typegodkjent i 

samsvar med 

forordning (EU) 

2016/1628(1) 

Motorer i trinn 

V som er 

midlertidig EU-

typegodkjent i 

samsvar med 

artikkel 35 i 

forordning (EU) 

2016/1628(1) 

Motorer omfattet av et unntak eller en overgangsbestemmelse fastsatt i 

artikkel 32 nr. 2 i forordning (EU) 2016/1628 

Nummer i artikkel 34 i forordning (EU) 

nr. 2016/1628 

Nummer i artikkel 58 i 

forordning (EU) 

nr. 2016/1628 

1 2 4 5 6 7 8 5(1) 10 11 a) 11 b) 

Produsentens navn, firma eller 

registrerte varemerke 

X X X X X X X X   X X X 

Motortypebetegnelse eller, når 

det er en motortype i en motor-

familie, enten FT eller motor-

familiebetegnelsen 

X X    X X X   X X X 

Unikt motoridentifikasjonsnum-

mer som på en entydig måte kan 

knyttes til den bestemte motoren 

X X   X X X X   X X X 

EU-typegodkjenningsnummer 

som beskrevet i vedlegg V, eller 

eventuelt EU-typegodkjennings-

nummerets merke oppført i 

tillegg 2 

X X    X X       

Motorens produksjonsdato(2) X X   X X X  X X    

Liten bokstav «e» fulgt av identifi-

kasjonsnummeret til den med-

lemsstaten som er underrettet om 

programmet for prøving i felt, som 

angitt i nr. 2.1 i vedlegg V 

    X         

Merking i samsvar med gjeldende 

regelverk 5. oktober 2016 

        X X    

EF-typegodkjenningsnummer 

utstedt i samsvar med direktiv 

97/68/EF(3) 

       X    X  

Gjeldende unntakskode (EM) 

eller kode for overgangsbe-

stemmelse (TM) fra tabell 1 

kolonne 4 i tillegg 2 til vedlegg II 

 X X X X X X X X  X X X 

Gjeldende tekst til tilleggsopplys-

ninger fra tabell 1 kolonne 5 i 

tillegg 2 til vedlegg II 

 X X X X X X X X  X X X 

(1) Herunder motorer som er omfattet av et unntak i samsvar med artikkel 34 nr. 3 i forordning (EU) 2016/1628. 

(2) Alternativt angis for motorkategori NRSh og NRS, unntatt underkategoriene NRS-v-2b og NRS-v-3, og dersom motoren og den ikke-veigående 

mobile maskinen er fullt ut integrert og ikke kan identifiseres som separate komponenter, den ikke-veigående mobile maskinens produksjonsdato. 

(3) Alternativt angis EF-typegodkjenningsnummeret for tilsvarende EF-typegodkjenning nevnt i vedlegg XII til direktiv 97/68/EF. 
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Tillegg 2 

EU-typegodkjenningsnummerets merke 

1. EU-typegodkjenningsnummerets merke kan benyttes i den lovfestede merkingen i stedet for EU-typegodkjennings-

nummeret; det skal bestå av: 

1.1. Et rektangel med liten bokstav «e» innskrevet, fulgt av identifikasjonsnummeret til den medlemsstaten som har gitt EU-

typegodkjenningen, som angitt i nr. 2.1 i vedlegg V. 

1.2. Nær rektangelet: 

a) den relevante identifikasjonskoden for motorkategorien fra tabell 1 kolonne 4 i tillegg 1 til vedlegg V, etterfulgt av en 

skråstrek («/») og den relevante koden for drivstofftypen fra tabell 2 kolonne 3 i tillegg 1 til vedlegg V, 

b) bokstaven «V», som viser at bestemmelsene i forordning (EU) 2016/1628 er overholdt, etterfulgt av en tankestrek  

(«–») og EU-typegodkjenningens løpenummer angitt i nr. 2.4 i vedlegg V. 

2. Eksempler på utforming av EU-typegodkjenningsnummerets merke, med fiktive løpenumre til forklaring, og utformet på 

ulike måter: 

2.1. Eksempel 1 

EU-typegodkjenningsnummerets merke: 

e4*2016/1628*2017/RRRSHB3/P*0078*03 

 

 

 

Utforming 1 Utforming 2 Utforming 3 

2.2. Eksempel 2 

EU-typegodkjenningsnummerets merke: 

e2*2016/1628*2017/RRREC3/1A7*0003*00 

 

 

 

Utforming 1 Utforming 2 Utforming 3 
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2.3. Eksempel 3 

EU-typegodkjenningsnummerets merke: 

e12*2016/1628*2017/RRRLV1S/D*0331*02 

 

 

 

Utforming 1 Utforming 2 Utforming 3 

 _____  
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VEDLEGG IV 

Maler for EU-typegodkjenningsdokumentet 

EU-TYPEGODKJENNINGSDOKUMENT 

EU-TYPEGODKJENNINGSDOKUMENT FOR EN MOTORTYPE ELLER MOTORFAMILIE FOR IKKE-VEIGÅENDE MOBILE 

MASKINER I SAMSVAR MED FORORDNING (EU) 2016/1628 

Identifikasjon av godkjenningsmyndigheten 

Melding om 

— EU-typegodkjenning(1) 

— utvidelse av EU-typegodkjenning(1) 

— avslag på EU-typegodkjenning(1) 

— tilbakekalling av EU-typegodkjenning(1) 

 

for en motortype/motorfamilie(1) 

med hensyn til utslipp av forurensende gasser og partikler i samsvar med forordning (EU) 2016/1628, sist endret ved (delegert)(1) 

kommisjonsforordning(1) / europaparlaments- og rådsforordning(1) …/…(1)(2) 

EU-typegodkjenningsnummer(3):  ...................................................................................................................................................  

Begrunnelse for utvidelse/avslag/tilbakekalling(1):  .........................................................................................................................  

AVSNITT I 

1.1. Merke (produsentens firma)  .................................................................................................................................................  

1.2. Eventuell(e) handelsbetegnelse(r):  .......................................................................................................................................  

1.3. Produsentens selskapsnavn og adresse:  ................................................................................................................................  

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

1.5. Monteringsanleggets/-anleggenes og/eller produksjonsanleggets/-anleggenes navn og adresse(r):  .....................................  

1.6. Motortypebetegnelse/motorfamiliebetegnelse/FT(1):  ...........................................................................................................  

1.7. Motortypens/motorfamiliens kategori og underkategori(1)(4):  .............................................................................................  

1.8. Kategori for utslippsperiode: Ikke relevant / kat 1 / kat 2 / kat 3(1) 

1.9. Utslippstrinn: V/SPE 

1.10. Motor til snøfresere(5): Ja/nei(1) 

AVSNITT II 

1. Teknisk instans med ansvar for å utføre prøvingene:  ................................................................................................................  

2. Prøvingsrapporten(e)s dato:  ......................................................................................................................................................  

3. Prøvingsrapporten(e)s nummer:  ................................................................................................................................................   
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AVSNITT III 

Undertegnede bekrefter herved at produsentens beskrivelse i vedlagte opplysningsdokument for motortypen/motorfamilien(1) 

beskrevet ovenfor, som én eller flere representative eksemplarer valgt ut av godkjenningsmyndigheten er framlagt som prototyper 

av, er riktig, og at de vedlagte prøvingsresultatene gjelder for motortypen/motorfamilien. 

1. Motortypen/motorfamilien(1) oppfyller / oppfyller ikke(1) kravene fastsatt i forordning (EU) 2016/1628. 

2. Godkjenningen gis/utvides/avslås/tilbakekalles(1). 

3. Godkjenningen gis i samsvar med artikkel 35 i forordning (EU) 2016/1628 og er gyldig til dd/mm/åååå(3). 

4. Gyldighetsbegrensninger(3)(6): ..................................................................................................................................................  

5. Gjeldende unntak(3)(6):  .............................................................................................................................................................  

Sted:  ..........................................................................................................................................................................................  

Dato:  .........................................................................................................................................................................................  

Navn og underskrift (eller visuell framstilling av en «avansert elektronisk signatur» i samsvar med forordning (EU) nr. 910/2014, 

herunder data for kontroll): ........................................................................................................................................................................  

Vedlegg: 

Opplysningspakke. 

Prøvingsrapport(er). 

Dersom det er relevant, navn på og underskriftsprøver fra den eller de personene som har fullmakt til å undertegne 

samsvarserklæringer, og en erklæring om vedkommendes stilling i selskapet. 

Dersom det er relevant, et utfylt eksemplar av samsvarserklæringen. 

NB: 

Dersom denne modellen brukes i forbindelse med EU-typegodkjenning av en motor som et unntak for nye teknikker eller 

prinsipper i samsvar med artikkel 35 nr. 4 i forordning (EU) 2016/1628, skal dokumentets tittel lyde: «MIDLERTIDIG EU-

TYPEGODKJENNINGSDOKUMENT SOM BARE ER GYLDIG PÅ TERRITORIET TIL … (7)». 

 _____  
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Tilføyelse 

EU-typegodkjenningsnummer: ........................................................................................................................................................  

DEL A – KJENNETEGN FOR MOTORTYPEN/MOTORFAMILIEN(1) 

2. Felles konstruksjonsparametrer for motortypen/motorfamilien(1) 

2.1. Forbrenningssyklus: firetaktssyklus/totaktssyklus/rotasjon/annet:  .........................................................  (beskrivelse)(1) 

2.2. Tenningstype: Kompresjonstenning/gnisttenning(1) 

2.3.1. Sylindrenes plassering i blokken: I V-form / på rekke / stjerneformet / annet (beskrivelse)(1) 

2.6 Viktigste kjølemiddel: Luft/vann/olje(1) 

2.7. Metode for luftinnsuging: naturlig innsuging / overlading / overlading med ladeluftkjøler(1) 

2.8.1. Drivstofftype(r): Diesel (gassolje beregnet på bruk i ikke-veigående mobile maskiner) / etanol for dedikerte motorer 

med kompresjonstenning (ED95) / bensin (E10) / etanol (E85) / (naturgass/biometan) / flytende petroleumsgass 

(LPG)(1) 

2.8.1.1. Undertype av drivstoff (bare naturgass/biometan): Drivstoffuavhengig – drivstoff med høy (H-gass) og lav brennverdi 

(L-gass) / drivstoffavhengig – drivstoff med høy brennverdi (H-gass) / drivstoffavhengig – drivstoff med lav brennverdi 

(L-gass) / drivstoffspesifikk (LNG) 

2.8.2. Drivstoffsystem: Bare flytende drivstoff / bare gassformig drivstoff / dobbeltdrivstoff type 1A / dobbeltdrivstoff type 

1B / dobbeltdrivstoff type 2A / dobbeltdrivstoff type 2B / dobbeltdrivstoff type 3B(1) 

2.8.3. Liste over andre drivstoffer som kan brukes i motoren, som opplyst av produsenten i samsvar med nr. 1 i vedlegg I til 

delegert forordning (EU) 2017/654 (vis til anerkjent standard eller spesifikasjon):  ........................................................  

2.8.4. Smøremiddel tilsatt drivstoffet: Ja/nei(1) 

2.8.5. Type drivstofftilførsel: Pumpe, (høytrykks)rør og innsprøytingsdyse / pumpe med rett gjennomløp eller fordelerpumpe / 

enkeltinnsprøytingsdyse / fellesledning / forgasser / indirekte innsprøyting / direkte innsprøyting / blandeenhet / annet 

(spesifiser)(1) 

2.9. Motorstyringssystemer: mekanisk / elektronisk styringsstrategi(1) 

2.10. Diverse innretninger: Ja/nei(1) 

2.10.1. Resirkulering av eksos (EGR): Ja/nei(1) 

2.10.2. Vanninnsprøyting: Ja/nei(1) 

2.10.3. Luftinnsprøyting: Ja/nei(1) 

2.10.4. Annet (spesifiser):  ...........................................................................................................................................................  

2.11. System for etterbehandling av eksos: Ja/nei(1) 

2.11.1. Oksidasjonskatalysator: Ja/nei(1) 

2.11.2. DeNOx-system med selektiv reduksjon av NOx (tilsetting av reduksjonsmiddel): Ja/nei(1) 

2.11.3. Andre DeNOx-systemer: Ja/nei(1) 

2.11.4. Treveiskatalysator som kombinerer oksidasjon og reduksjon av NOx: Ja/nei(1) 

2.11.5. System for etterbehandling av partikler med passiv regenerering: Ja/nei(1) 

2.11.6. System for etterbehandling av partikler med aktiv regenerering: Ja/nei(1) 

2.11.7. Andre systemer for etterbehandling av partikler: Ja/nei(1) 

2.11.8. Treveiskatalysator som kombinerer oksidasjon og reduksjon av NOx: Ja/nei(1) 

2.11.9. Andre etterbehandlingsinnretninger (spesifiser):  ............................................................................................................  

2.11.10. Andre innretninger eller egenskaper med stor innvirkning på utslipp (spesifiser):  .........................................................  
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3. Hovedkjennetegn for motortypen(e) 

Nummer Beskrivelse 
Representativ 

motor / motortype 

Motortyper i familien (dersom 

relevant) 

3.1.1. Motortypebetegnelse:     

3.1.2. Motortypebetegnelsen framgår av motorens 

merking: Ja/nei(1) 

    

3.1.3. Plasseringen av produsentens lovfestede 

merking: 

    

3.2.1. Oppgitt nominelt turtall (o/min):     

3.2.1.2. Oppgitt nominell nettoeffekt (kW):     

3.2.2. Turtall ved største effekt (o/min):     

3.2.2.2. Største nettoeffekt (kW):     

3.2.3. Oppgitt turtall ved største dreiemoment (o/min):     

3.2.3.2. Oppgitt største dreiemoment (Nm):     

3.6.3. Antall sylindrer:     

3.6.4. Slagvolum for motor (cm3):     

3.8.5. Innretning for resirkulering av veivhusgasser: 

Ja/nei(1) 

    

3.11.3.12. Selvnedbrytende reagens: Ja/nei(1)     

3.11.3.12.1. Type og konsentrasjon av reagens som kreves 

for katalytisk virkning: 

    

3.11.3.13. NOx-føler(e): Ja/nei(1)     

3.11.3.14. Lambdasonde: Ja/nei(1)     

3.11.4.7. Drivstoffbåret katalysator (FBC): Ja/nei(1)     

Særlige vilkår som skal overholdes ved montering av motoren i ikke-veigående mobile maskiner: 

3.8.1.1. Høyeste tillatte innsugingsundertrykk ved 100 % 

motorturtall og ved 100 % belastning (kPa) med 

rent luftfilter: 

    

3.8.3.2. Høyeste utløpstemperatur ved ladeluftkjøleren 

ved 100 % turtall og ved 100 % belastning (°C): 

    

3.8.3.3. Største tillatte trykkfall i ladeluftsystemet ved 

100 % motorturtall og ved 100 % belastning 

(kPa) (dersom relevant): 
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Nummer Beskrivelse 
Representativ 

motor / motortype 

Motortyper i familien (dersom 

relevant) 

3.9.3. Høyeste tillatte eksosmottrykk ved 100 % 

motorturtall og ved 100 % belastning (kPa): 

    

3.9.3.1. Målested:     

3.11.1.2 Største temperaturfall fra eksosanlegget eller 

turbinutløpet til første system for etterbehandling 

av eksos (°C), dersom det er oppgitt: 

    

3.11.1.2.1. Prøvingsvilkår for måling:     

DEL B - PRØVINGSRESULTATER 

3.8. Produsenten har til hensikt å bruke ECU-dreiemomentsignalet til overvåking i bruk: Ja/nei(1) 

3.8.1. Dynamometerets dreiemoment er større enn eller lik 0,93 × ECU-dreiemomentet: Ja/nei(1) 

3.8.2. Korreksjonsfaktoren for ECU-dreiemomentet dersom dynamometerets dreiemoment er mindre enn 0,93 × ECU-

dreiemomentet: 

11.1 Utslippsresultater per syklus 

Utslipp CO 

(g/kWh) 

HC 

(g/kWh) 

NOx 

(g/kWh) 

HC+NOx 

(g/kWh) 

PM 

(g/kWh) 

PN #/kWh Prøvings-

syklus(8) 

Endelig prøvingsresultat for NRSC 

med DF 

       

Endelig prøvingsresultat for NRTC 

med DF 

       

11.2 CO2-resultat: 

Forklarende merknader til vedlegg IV: 

(Fotnotetegn, fotnoter og forklarende merknader skal ikke føres opp i EU-typegodkjenningsdokumentet) 

(1) Stryk de ubrukte alternativene, eller vis bare det eller de brukte alternativene. 

(2) Dersom en eller flere artikler i forordning (EU) nr. 2016/1628 er endret, angis bare den siste endringen som får anvendelse 

på EU-typegodkjenningen. 

(3) Stryk dersom ikke relevant. 

(4) Angi det relevante alternativet for kategorien og underkategorien i samsvar med nr. 1.7 i opplysningsdokumentet i del A i 

tillegg 3 til vedlegg I. 

(5) Angi om godkjenningen gjelder for en NRS-motorfamilie (< 19 kW) som utelukkende består av motortyper til snøfresere. 

(6) Gjelder bare for EU-typegodkjenning av en motortype eller en motorfamilie som et unntak for nye teknikker eller 

prinsipper i samsvar med artikkel 35 i forordning (EU) nr. 2016/1628. 

(7) Angi medlemsstaten. 

(8) Angi prøvingssyklusen i samsvar med kolonne 5 i tabellene i vedlegg IV til forordning (EU) 2016/1628. 

 _____  
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VEDLEGG V 

Nummereringssystem for EU-typegodkjenningsdokumentet 

1. EU-typegodkjenningsdokumenter skal nummereres i samsvar med den metoden som er angitt i dette vedlegg. 

2. EU-typegodkjenningsnummeret skal bestå av i alt fem deler som beskrevet nedenfor. I alle tilfeller skal delene 

atskilles med en asterisk («*»). 

2.1. Del 1 angir den medlemsstaten som utsteder EU-typegodkjenningen; den begynner med liten bokstav «e» fulgt av 

medlemsstatens identifikasjonsnummer, som gjelder for alle EU-typegodkjenningsnumre: 

1 Tyskland 19 Romania 

2 Frankrike 20 Polen 

3 Italia 21 Portugal 

4 Nederland 23 Hellas 

5 Sverige 24 Irland 

6 Belgia 25 Kroatia 

7 Ungarn 26 Slovenia 

8 Tsjekkia 27 Slovakia 

9 Spania 29 Estland 

11 Det forente kongerike 32 Latvia 

12 Østerrike 34 Bulgaria 

13 Luxembourg 36 Litauen 

17 Finland 49 Kypros 

18 Danmark 50 Malta 

2.2. Del 2: angir nummeret på europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1628 i formatet 2016/1628. 

2.3. Del 3: angir tre separate elementer: 

2.3.1. Nummeret på den siste endringsforordningen som er relevant for EU-typegodkjenningen. Dersom det ikke er noen 

endringsforordning, gjentas forordningen nevnt i nr. 2.2. 

2.3.2. Dette nummeret etterfølges av den relevante identifikasjonskoden for motorkategorien fra tabell 1 kolonne 4 i 

tillegg 1. 

2.3.3. Deretter følger en skråstrek («/») og den relevante koden for drivstofftypen fra tabell 2 kolonne 3 i tillegg 1. 

2.3.3.1. Dersom det dreier seg om dobbeltdrivstoffmotorer, tilføyes relevant dobbeltdrivstoffsuffiks fra tabell 3 kolonne 2 for 

å angi det gassformige drivstoffet. 

2.4. Del 4: angir EU-typegodkjenningsnummeret og består av et firesifret løpenummer (om nødvendig med innledende 

nuller) som begynner med «0001». 

2.5. Del 5: angir utvidelsesnummeret for EU-typegodkjenningen og består av et tosifret løpenummer (om nødvendig med 

innledende nuller) som begynner med «00». 

2.6. Del 2.5 utelates når det bare dreier seg om motorens lovfestede merking. 

3. Utforming av EU-typegodkjenningsnumrene, med fiktive løpenumre til forklaring. 

3.1. Eksempel på typegodkjenning av bensindrevet motortype NRSh-v-1b, utstedt av Nederland og utvidet tre ganger: 

e4*2016/1628*2017/RRRSHB3/P*0078*03 

e4 = Nederland (del 1) 

2016/1628 = forordning (EU) 2016/1628 (del 2) 
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2017/RRRSHB3/P = forordning (EU) 2017/RRR for å angi den siste endringsforordningen, og tegnene «SHB3/P» for 

å angi at det er en motor i kategori og underkategori NRSh-v-1b, EDP-kategori 3 som er bensindrevet, i samsvar med 

kodene i henholdsvis tabell 1 og 2 i tillegg 1 (del 3). 

0078 = EU-typegodkjenningens løpenummer (del 4) 

03 = utvidelsesnummer (del 5) 

Dersom dette nummeret brukes til lovfestet merking, vil det vises slik: 

e4*2016/1628*2017/RRRSHB3/P*0078 

3.2. Eksempel på typegodkjenning av en dobbeltdrivstoffmotor av typen 1A i kategori NRE-c-3 som bruker gassformig 

drivstoff av typen LN2 (en bestemt sammensetning av flytende naturgass / flytende biometan som gir en λ-forskyv-

ningsfaktor som ikke avviker mer enn 3 % fra λ-forskyvningsfaktoren for G20-gassen angitt i vedlegg I til delegert 

forordning (EU) 2017/654, og hvis etaninnhold ikke overstiger 1,5 prosent), utstedt av Frankrike og ennå ikke utvidet: 

e2*2016/1628*2016/1628EC3/1A7*0003*00 

e2 = Frankrike (del 1) 

2016/1628 = forordning (EU) 2016/1628 (del 2) 

2016/1628EC3/1A7 = gjentar forordning (EU) 2016/1628 for å angi at den ikke er endret. «EC3» angir at det er en 

NRE-c-3-motor. «1A» angir at det er en dobbeltdrivstoffmotor av typen «1A». Suffikset 7 angir at det gassformige 

drivstoffet er av typen «LN2» (en bestemt sammensetning av flytende naturgass / flytende biometan som gir en  

λ-forskyvningsfaktor som ikke avviker mer enn 3 % fra λ-forskyvningsfaktoren for G20-gassen angitt i vedlegg I til 

delegert forordning (EU) 2017/654, og hvis etaninnhold ikke overstiger 1,5 prosent), i samsvar med de respektive 

kodene i tabell 1–3 i tillegg 1 (del 3). 

0003 = EU-typegodkjenningens løpenummer (del 4) 

00 = utvidelsesnummer (del 5) 

Dersom dette nummeret brukes til lovfestet merking, vil det vises slik: 

e2*2016/1628*2016/1628 EC3/1A7*0003 

3.3. Eksempel på typegodkjenning av motortype RLL-v-1 i samsvar med utslippsgrensene for dieseldrevne spesialmotorer 

(SPE), utstedt av Østerrike og utvidet to ganger: 

e12*2016/1628*2017/RRRLV1S/D*0331*02 

e12 = Østerrike (del 1) 

2016/1628 = forordning (EU) 2016/1628 (del 2) 

2017/RRRLV1S/D = forordning (EU) nr. 2017/RRR for å angi den siste endringsforordningen, og «LV1S/D» for å 

angi at det er en lokomotivmotor som overholder utslippsgrensene for SPE og er typegodkjent for dieseldrift i 

samsvar med kodene i henholdsvis tabell 1 og 2 i tillegg 1 (del 3). 

0331 = EU-typegodkjenningens løpenummer (del 4) 

02 = utvidelsesnummer (del 5) 

Dersom dette nummeret brukes til lovfestet merking, vil det vises slik: 

e12*2016/1628*2017/RRRLV1S/D*0331 

 _____  
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Tillegg 1 

Identifikasjonskode for motorkategori for typegodkjenningsmerke 

Tabell 1 

Identifikasjonskode for motorkategori for typegodkjenningsmerke 

Motorkategori 

(kolonne 1) 

Motorens underkategori 

(kolonne 2) 

EDP-kategori 

(dersom relevant) 

(kolonne 3) 

Identifikasjonskode for 

motorkategori 

(kolonne 4) 

Motorer som er omfattet av grensene for eksosutslipp fastsatt i vedlegg II til forordning (EU) 2016/1628 

NRE 

NRE-v-1  EV1 

NRE-v-2  EV2 

NRE-v-3  EV3 

NRE-v-4  EV4 

NRE-v-5  EV5 

NRE-v-6  EV6 

NRE-v-7  EV7 

NRE-c-1  EC1 

NRE-c-2  EC2 

NRE-c-3  EC3 

NRE-c-4  EC4 

NRE-c-5  EC5 

NRE-c-6  EC6 

NRE-c-7  EC7 

NRG 
NRG-v-1  GV1 

NRG-c-1  GC1 

NRSh 

NRSh-v-1a 

Kat 1 SHA1 

Kat 2 SHA2 

Kat 3 SHA3 

NRSh-v-1b 

Kat 1 SHB1 

Kat 2 SHB2 

Kat 3 SHB3 

NRS 

(Bortsett fra motorer som 

prøves ved lav temperatur, 

utelukkende beregnet på bruk i 

snøfresere) 

NRS-vr-1a 

Kat 1 SRA1 

Kat 2 SRA2 

Kat 3 SRA3 

NRS-vr-1b 

Kat 1 SRB1 

Kat 2 SRB2 

Kat 3 SRB3 

NRS-vi-1a 

Kat 1 SYA1 

Kat 2 SYA2 

Kat 3 SYA3 

NRS-vi-1b 

Kat 1 SYB1 

Kat 2 SYB2 

Kat 3 SYB3 
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Motorkategori 

(kolonne 1) 

Motorens underkategori 

(kolonne 2) 

EDP-kategori 

(dersom relevant) 

(kolonne 3) 

Identifikasjonskode for 

motorkategori 

(kolonne 4) 

Motorer som er omfattet av grensene for eksosutslipp fastsatt i vedlegg II til forordning (EU) 2016/1628 

 

NRS-v-2a 

Kat 1 SVA1 

Kat 2 SVA2 

Kat 3 SVA3 

NRS-v-2b 

Kat 1 SVB1 

Kat 2 SVB2 

Kat 3 SVB3 

NRS-v-3 

Kat 1 SV31 

Kat 2 SV32 

Kat 3 SV33 

NRS 

(Motorer som prøves ved lav 

temperatur, utelukkende 

beregnet på bruk i snøfresere) 

NRS-vr-1a 

Kat 1 TRA1 

Kat 2 TRA2 

Kat 3 TRA3 

NRS-vr-1b 

Kat 1 TRB1 

Kat 2 TRB2 

Kat 3 TRB3 

NRS-vi-1a 

Kat 1 TYA1 

Kat 2 TYA2 

Kat 3 TYA3 

NRS-vi-1b 

Kat 1 TYB1 

Kat 2 TYB2 

Kat 3 TYB3 

IWP 

IWP-v-1  PV1 

IWP-v-2  PV2 

IWP-v-3  PV3 

IWP-v-4  PV4 

IWP-c-1  PC1 

IWP-c-2  PC2 

IWP-c-3  PC3 

IWP-c-4  PC4 

IWA 

IWA-v-1  AV1 

IWA-v-2  AV2 

IWA-v-3  AV3 

IWA-v-4  AV4 

IWA-c-1  AC1 

IWA-c-2  AC2 

IWA-c-3  AC3 

IWA-c-4  AC4 

RLL 
RLL-v-1  LV1 

RLL-c-1  LC1 
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Motorkategori 

(kolonne 1) 

Motorens underkategori 

(kolonne 2) 

EDP-kategori 

(dersom relevant) 

(kolonne 3) 

Identifikasjonskode for 

motorkategori 

(kolonne 4) 

Motorer som er omfattet av grensene for eksosutslipp fastsatt i vedlegg II til forordning (EU) 2016/1628 

RLR 
RLR-v-1  RV1 

RLR-c-1  RC1 

SMB SMB-v-1  SM1 

ATS ATS-v-1  AT1 

Motorer som er omfattet av grensene for eksosutslipp fastsatt i vedlegg VI til forordning (EU) 2016/1628 

SPE 

SPE-NRE 

SPE-NRE-v-1  EV1S 

SPE-NRE-v-2  EV2S 

SPE-NRE-v-3  EV3S 

SPE-NRE-v-4  EV4S 

SPE-NRE-v-5  EV5S 

SPE-NRE-v-6  EV6S 

SPE-NRE-v-7  EV7S 

SPE-NRE-c-1  EC1S 

SPE-NRE-c-2  EC2S 

SPE-NRE-c-3  EC3S 

SPE-NRE-c-4  EC4S 

SPE-NRE-c-5  EC5S 

SPE-NRE-c-6  EC6S 

SPE-NRE-c-7  EC7S 

SPE-NRG 
SPE-NRG-v-1  GV1S 

SPE-NRG-c-1  GC1S 

SPE-RLL 
SPE-RLL-v-1  LV1S 

SPE-RLL-c-1  LC1S 

Tabell 2 

Drivstofftypekoder for godkjenningsmerker 

Drivstofftype til motoren 

(kolonne 1) 

Undertype, dersom relevant 

(kolonne 2) 

Drivstofftypekode 

(kolonne 3) 

Dieseldrevet (gassolje for ikke-

veigående mobile maskiner) 

motor med kompresjonstenning 

 D 

Dedikert etanoldrevet (ED95) 

motor med kompresjonstenning 

 ED 

Etanoldrevet (E85) motor med 

elektrisk tenning 

 E85 

Bensindrevet (E10) motor med 

elektrisk tenning 

 P 

LPG-drevet motor med 

elektrisk tenning 

 Q 
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Drivstofftype til motoren 

(kolonne 1) 

Undertype, dersom relevant 

(kolonne 2) 

Drivstofftypekode 

(kolonne 3) 

Naturgassdrevet/biometandrevet 

motor med elektrisk tenning 

Motor som er godkjent og kalibrert for H-gassområdet H 

Motor som er godkjent og kalibrert for L-gassområdet L 

Motor som er godkjent og kalibrert for både H- og L-gassområdet HL 

Motor som er godkjent og kalibrert for en bestemt gassammensetning i 

H-gassområdet og kan omstilles til en annen bestemt gass i  

H-gassområdet ved å fininnstille motorens drivstoffsystem 

HT 

Motor som er godkjent og kalibrert for en bestemt gassammensetning i 

L-gassområdet og kan omstilles til en annen bestemt gass i  

L-gassområdet ved å fininnstille motorens drivstoffsystem 

LT 

Motor som er godkjent og kalibrert for en bestemt gassammensetning i 

enten H- eller L-gassområdet og kan omstilles til en annen bestemt 

gass i enten H- eller L-gassområdet ved å fininnstille motorens 

drivstoffsystem 

HLT 

Motor som er godkjent og kalibrert for en bestemt sammensetning av 

flytende naturgass / flytende biometan som gir en λ-forskyvningsfaktor 

som ikke avviker mer enn 3 % fra λ-forskyvningsfaktoren for G20-

gassen angitt i vedlegg I til delegert forordning (EU) 2017/654, og hvis 

etaninnhold ikke overstiger 1,5 prosent 

LN2 

Motor som er godkjent og kalibrert for andre (enn ovennevnte) 

sammensetninger av flytende naturgass / flytende biometan 

LNG 

Dobbeltdrivstoffmotorer 

for dobbeltdrivstoffmotorer av type 1A 1A# (*) 

for dobbeltdrivstoffmotorer av type 1B 1B# (*) 

for dobbeltdrivstoffmotorer av type 2A 2A# (*) 

for dobbeltdrivstoffmotorer av type 2B 2B# (*) 

for dobbeltdrivstoffmotorer av type 3B 3B# (*) 

(*) Erstatt «#» med godkjent gasspesifikasjon fra tabell 3. 

Tabell 3 

Dobbeltdrivstoffsuffiks 

Godkjent gasspesifikasjon 
Dobbeltdrivstoffsuffiks 

(kolonne 2) 

Dobbeltdrivstoffmotor som er godkjent og kalibrert for H-gassområdet som gassformig drivstoff-

komponent 

1 

Dobbeltdrivstoffmotor som er godkjent og kalibrert for L-gassområdet som gassformig drivstoff-

komponent 

2 

Dobbeltdrivstoffmotor som er godkjent og kalibrert for både H- og L-gassområdet som gassformig 

drivstoffkomponent 

3 
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Godkjent gasspesifikasjon 
Dobbeltdrivstoffsuffiks 

(kolonne 2) 

Dobbeltdrivstoffmotor som er godkjent og kalibrert for en bestemt gassammensetning i H-gassområdet 

og kan omstilles til en annen bestemt gass i H-gassområdet som gassformig drivstoffkomponent ved å 

fininnstille motorens drivstoffsystem 

4 

Dobbeltdrivstoffmotor som er godkjent og kalibrert for en bestemt gassammensetning i L-gassområdet 

og kan omstilles til en annen bestemt gass i L-gassområdet som gassformig drivstoffkomponent ved å 

fininnstille motorens drivstoffsystem 

5 

Dobbeltdrivstoffmotor som er godkjent og kalibrert for en bestemt gassammensetning i enten H- eller  

L-gassområdet og kan omstilles til en annen bestemt gass i enten H- eller L-gassområdet som gassformig 

drivstoffkomponent ved å fininnstille motorens drivstoffsystem 

6 

Dobbeltdrivstoffmotor som er godkjent og kalibrert for en bestemt sammensetning av flytende naturgass / 

flytende biometan som gir en λ-forskyvningsfaktor som ikke avviker mer enn 3 % fra λ-forskyvnings-

faktoren for G20-gassen angitt i vedlegg I til delegert forordning (EU) 2017/654, og hvis etaninnhold ikke 

overstiger 1,5 prosent som gassformig drivstoffkomponent 

7 

Dobbeltdrivstoffmotor som er godkjent og kalibrert for andre (enn ovennevnte) sammensetninger av 

flytende naturgass / flytende biometan som gassformig drivstoffkomponent 

8 

Dobbeltdrivstoffmotor som er godkjent for drift med LPG som gassformig drivstoffkomponent 9 
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VEDLEGG VI 

Felles format for prøvingsrapporter 

1. Generelle krav 

Det skal fylles ut en prøvingsrapport for hver prøving som kreves for EU-typegodkjenning. 

Hver ytterligere prøving (f.eks. et annet turtall på en motor med konstant turtall) eller utfyllende prøving (f.eks. et annet 

drivstoff) vil kreve en ytterligere eller utfyllende prøvingsrapport. 

2. Forklarende merknader om utarbeiding av en prøvingsrapport 

2.1. En prøvingsrapporten skal minst inneholde opplysningene angitt i tillegg 1. 

2.2. Uten hensyn til nr. 2.1 skal bare de avsnittene eller underavsnittene som er relevante for den aktuelle prøvingen og for den 

aktuelle motorfamilien, de aktuelle motortypene i motorfamilien eller den aktuelle motortypen som prøves, føres opp i 

prøvingsrapporten (f.eks. kan dette avsnittet utelates dersom det ikke gjennomføres en NRTC-prøving). 

2.3. Prøvingsrapporten kan inneholde flere opplysninger enn det som kreves i nr. 2.1, men skal i alle tilfeller følge det 

foreslåtte nummereringssystemet. 

2.4. Når det for en post gis flere alternativer, atskilt med skråstrek, skal de ubrukte alternativene strykes, eller bare det eller de 

brukte alternativene skal vises. 

2.5. Når det bes om en «type» komponent, skal opplysningene som gis, inneholde en unik identifikasjon av komponenten; 

dette kan være en liste over egenskaper, produsentens navn og nummeret på en del eller en tegning, en tegning, eller en 

kombinasjon av dette, eller andre metoder som gir samme resultat. 

2.6. Prøvingsrapporten kan leveres på papir eller i et elektronisk format som avtales mellom produsenten, den tekniske 

instansen og godkjenningsmyndigheten. 

 _____  



2.7.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 45/709 

 

Tillegg 1 

Mal for det felles formatet for prøvingsrapporten 

PRØVINGSRAPPORT FOR MOTORER TIL IKKE-VEIGÅENDE MASKINER 

1. Generelle opplysninger 

1.1. Merke(r) (produsentens firma):  ........................................................................................................................................  

1.2. Eventuell(e) handelsbetegnelse(r):  ...................................................................................................................................  

1.3. Produsentens selskapsnavn og adresse:  ...........................................................................................................................  

1.4. Den tekniske instansens navn:  .........................................................................................................................................  

1.5. Den tekniske instansens adresse:  .....................................................................................................................................  

1.6. Prøvingssted:  ...................................................................................................................................................................  

1.7. Prøvingsdato:  ...................................................................................................................................................................  

1.8. Prøvingsrapport nr.:  .........................................................................................................................................................  

1.9. Opplysningsdokumentets referansenummer (dersom det foreligger): ..............................................................................  

1.10. Type prøvingsrapport: Primær prøving / ytterligere prøving / utfyllende prøving 

1.10.1. Beskrivelse av prøvingens formål:  ...................................................................................................................................  

2. Generelle opplysninger om motoren (prøvingsmotor) 

2.1. Motortypebetegnelse/motorfamiliebetegnelse/FT:  ..........................................................................................................  

2.2. Motorens identifikasjonsnummer:  ...................................................................................................................................  

2.3. Motorkategori og underkategori: NRE-v-1/NRE-v-2/NRE-v-3/NRE-v-4/NRE-v-5/NRE-v-6/NRE-v-7/NRE-c-1/NRE-

c-2/NRE-c-3/NRE-c-4/NRE-c-5/NRE-c-6/NRE-c-7/NRG-v-1/NRG-c-1/NRSh-v-1a/NRSh-v-1b/NRS-vr-1a/NRS-vr-

1b/ NRS-vi-1a/NRS-vi-1b/NRS-v-2a/NRS-v-2b/NRS-v-3/IWP-v-1/IWP-v-2/IWP-v-3/IWP-v-4/IWP-c-1/IWP-c-2/ 

IWP-c-3/IWP-c-4/IWA-v-1/IWA-v-2/IWA-v-3/IWA-v-4/IWA-c-1/IWA-c-2/IWA-c-3/IWA-c-4/RLL-v-1/RLL-C-

1/RLR-v-1/RLR-C-1/SMB-v-1/ATS-v-1 

3. Kontrolliste for dokumentasjon og opplysninger (bare primær prøving) 

3.1. Dokumentasjonsreferanse for utarbeiding av motorens effektdiagram:  ...........................................................................  

3.2. Dokumentasjonsreferanse for bestemmelse av forringelsesfaktor:  ..................................................................................  

3.3. Dokumentasjonsreferanse for bestemmelse av faktorer for uregelmessig regenerering, dersom relevant:  ......................  

3.4. Dokumentasjonsreferanse for påvisning av diagnose for NOx-kontroll, dersom relevant: ...............................................  

3.5. Dokumentasjonsreferanse for påvisning av diagnose for partikkelkontroll, dersom relevant: 

3.6. For motortyper og motorfamilier der en elektronisk styreenhet er en del av utslippskontrollsystemet, dokumentasjons-

referanse for erklæring om tiltak mot ulovlige inngrep:  ..................................................................................................  

3.7. For motortyper og motorfamilier der mekaniske innretninger er en del av utslippskontrollsystemet, dokumentasjons-

referanse for erklæring om og påvisning av tiltak mot ulovlige inngrep og justerbare parametrer:  .................................  

3.8. Produsenten har til hensikt å bruke ECU-dreiemomentsignalet til overvåking i bruk: Ja/nei 

3.8.1. Dynamometerets dreiemoment er større enn eller lik 0,93 × ECU-dreiemomentet: Ja/nei 

3.8.2. Korreksjonsfaktoren for ECU-dreiemomentet dersom dynamometerets dreiemoment er mindre enn 0,93 × ECU-

dreiemomentet:  ................................................................................................................................................................   
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4. Referansedrivstoff(er) som brukes under prøvingen (fyll ut relevante numre) 

4.1. Flytende drivstoff til motorer med gnisttenning 

4.1.1. Merke:  ..............................................................................................................................................................................  

4.1.2. Type:  ................................................................................................................................................................................  

4.1.3. RON-oktantall:  ................................................................................................................................................................  

4.1.4. MON-oktantall: ................................................................................................................................................................  

4.1.5. Etanolinnhold (%):  ...........................................................................................................................................................  

4.1.6. Tetthet ved 15 °C (kg/m3):  ...............................................................................................................................................  

4.2. Flytende drivstoff til motorer med kompresjonstenning 

4.2.1. Merke:  ..............................................................................................................................................................................  

4.2.2. Type:  ................................................................................................................................................................................  

4.2.3. Cetantall:  ..........................................................................................................................................................................  

4.2.4. FAME-innhold (%):  .........................................................................................................................................................  

4.2.5. Tetthet ved 15 °C (kg/m3):  ...............................................................................................................................................  

4.3. Gassformig drivstoff – LPG 

4.3.1. Merke:  ..............................................................................................................................................................................  

4.3.2. Type:  ................................................................................................................................................................................  

4.3.3. Type referansedrivstoff: drivstoff A / drivstoff B 

4.3.4. MON-oktantall: ................................................................................................................................................................  

4.4. Gassformig drivstoff – metan/biometan 

4.4.1. Type referansedrivstoff: GR/G23/G25/G20 

4.4.2. Referansegassens kilde: spesifikt referansedrivstoff / rørledningsgass med tilsetningsgass 

4.4.3. For spesifikt referansedrivstoff 

4.4.3.1. Merke:  ..............................................................................................................................................................................  

4.4.3.2. Type:  ................................................................................................................................................................................  

4.4.4. For rørledningsgass med tilsetningsgass 

4.4.4.1. Tilsetningsgass(er): karbondioksid/etan/metan/nitrogen/propan 

4.4.4.2. Resulterende drivstoffblandings Sλ-verdi:  .......................................................................................................................  

4.4.4.3. Resulterende drivstoffblandings metannummer (MN):  ....................................................................................................  

4.5. Dobbeltdrivstoffmotor (i tillegg til de relevante numrene ovenfor) 

4.5.1. Gassenergifaktor for prøvingssyklus:  ..............................................................................................................................  

5. Smøremiddel 

5.1. Merke(r):  ..........................................................................................................................................................................  

5.2. Type(r):  ............................................................................................................................................................................  

5.3. SAE-viskositet:  ................................................................................................................................................................  

5.4. Smøremiddel og drivstoff er blandet: ja/nei 

5.4.1. Prosentandel olje i blandingen:  ........................................................................................................................................  
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6. Motorturtall 

6.1. 100 % turtall (o/min):  ......................................................................................................................................................  

6.1.1. 100 % turtall bestemmes ved: oppgitt nominelt turtall / oppgitt største prøvingsturtall (MTS) / målt MTS 

6.1.2. Justert MTS (o/min), dersom relevant:  ............................................................................................................................  

6.2. Mellomturtall:  ..................................................................................................................................................................  

6.2.1. Mellomturtall bestemmes ved: oppgitt mellomturtall / målt mellomturtall / 60 % av 100 % turtall / 75 % av 100 % 

turtall / 85 % av 100 % turtall 

6.3. Tomgangsturtall:  ..............................................................................................................................................................  

7. Motoreffekt 

7.1. Utstyr som drives av motoren (eventuelt) 

7.1.1. Effekt absorbert ved angitt motorturtall av hjelpeutstyr som er nødvendig for drift av motoren, og som ikke kan 

monteres til prøvingen (som oppgitt av produsenten), skal angis i tabell 1. 

Tabell 1 

Effekt absorbert av motorens hjelpeutstyr 

Type hjelpeutstyr og 

opplysninger til identifikasjon 

Effekt absorbert (kW) av hjelpeutstyr ved angitt motorturtall 

(fyll ut relevante kolonner) 

Tomgang 63 % 80 % 91 % 
Mellom-

turtall 

Største 

effekt 
100 % 

        

        

        

Totalt (Pf,i):        

7.1.2. Effekt absorbert ved angitt motorturtall av hjelpeutstyr som er knyttet til driften av ikke-veigående mobile maskiner, 

og som ikke kan fjernes til prøvingen (som oppgitt av produsenten), skal angis i tabell 2. 

Tabell 2 

Effekt absorbert av hjelpeutstyr til ikke-veigående mobile maskiner 

Type hjelpeutstyr og 

opplysninger til identifikasjon 

Effekt absorbert (kW) av hjelpeutstyr ved angitt motorturtall 

(fyll ut relevante kolonner) 

Tomgang 63 % 80 % 91 % 
Mellom-

turtall 

Største 

effekt 
100 % 

        

        

        

Totalt (Pr,i):        
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7.2. Motorens nettoeffekt skal angis i tabell 3. 

Tabell 3 

Motorens nettoeffekt 

Vilkår 

Motorens nettoeffekt (kW) ved angitt turtall 

(fyll ut relevante kolonner) 

Mellomturtall Største effekt 100 % 

Referanseeffekt målt ved angitt prøvingsturtall 

(P-m,i) 

   

Samlet hjelpemotoreffekt fra tabell 1 (Pf,i)    

Samlet hjelpemotoreffekt fra tabell 2 (Pr,i)    

Motorens nettoeffekt 

Pi = Pm,I – Pf,i + Pr,i 

   

8. Prøvingsforhold 

8.1. fa innenfor området 0,93–1,07: Ja/nei 

8.1.1. Dersom fa ikke er innenfor det angitte området, angis prøvingsstedets høyde over havet og atmosfæriske trykk under 

tørre forhold:  ....................................................................................................................................................................  

8.2. Relevant temperaturområde for innsugingsluften: 20 til 30 / 0 til –5 (bare snøfresere) / –5 til –15 (bare snøscootere) / 

20 til 35 (bare NRE over 560 kW) 

9. Opplysninger om gjennomføringen av NRSC-prøvingen 

9.1. Syklus (merkes med X) skal angis i tabell 4. 

Tabell 4 

NRSC-prøvingssyklus 

Syklus C1 C2 D2 E2 E3 F G1 G2 G3 H 

Enkeltfase           

RMC         Ikke 

relevant 

 

9.2. Dynamometerinnstilling (kW) skal angis i tabell 5. 

Tabell 5 

Dynamometerinnstilling 

Prosent punktbelastning eller 

prosent av nominell effekt (alt 

etter hva som er relevant) 

Dynamometerinnstilling (kW) ved angitt motorturtall etter justering for hjelpemotoreffekt(1) 

(fyll ut relevante kolonner) 

Tomgang 63 % 80 % 91 % Mellomturtall 100 % 

5 %       

10 %       

25 %       

50 %       
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Prosent punktbelastning eller 

prosent av nominell effekt (alt 

etter hva som er relevant) 

Dynamometerinnstilling (kW) ved angitt motorturtall etter justering for hjelpemotoreffekt(1) 

(fyll ut relevante kolonner) 

Tomgang 63 % 80 % 91 % Mellomturtall 100 % 

75 %       

100 %       

(1) Dynamometerinnstillingen skal bestemmes etter framgangsmåten i nr. 7.7.1.3 i vedlegg VI til delegert forordning (EU) 

2017/654. Hjelpemotoreffekten i nevnte nummer skal bestemmes ved hjelp av de samlede verdiene angitt i tabell 1 og 2 i dette 

tillegg. 

9.3. Utslippsresultater ved NRSC-prøving 

9.3.1. Forringelsesfaktor (DF): beregnet/oppgitt 

9.3.2. DF-verdier og syklusens vektede utslippsresultater skal angis i tabell 6. 

Merknad: Dersom det gjennomføres en NRSC-prøving med enkeltfaser, der det er fastsatt Kru- eller Krd-faktorer for 

de enkelte fasene, skal en tabell som viser hver fase og den benyttede Kru- eller Krd-faktoren, erstatte tabellen 

nedenfor. 

Tabell 6 

NRSC-syklus, DF-verdier og vektede utslippsresultater 

DF 

mult/add 

CO HC NOx HC+NOx PM PN 

      

Utslipp CO (g/kWh) HC (g/kWh) NOx (g/kWh) 
HC+NOx 

(g/kWh) 
PM (g/kWh) PN #/kWh 

Prøvingsresultat med/uten 

regenerering 

      

kru/krd 

mult/add 

      

Prøvingsresultat med juste-

ringsfaktorer for uregel-

messig regenerering (IRAF) 

      

Endelig prøvingsresultat 

med DF 

      

9.3.3. Syklusens vektede CO2-utslipp (g/kWh):  ........................................................................................................................  

9.3.4. Syklusens vektede NH3-utslipp (ppm):  ............................................................................................................................  

9.4. Ytterligere prøvingspunkter i kontrollområdet (dersom relevant) skal angis i tabell 7. 

Tabell 7 

Ytterligere prøvingspunkter i kontrollområdet 

Utslipp ved 

prøvingspunktet 

Motor-

turtall 

Belastning 

(%) 

CO 

(g/kWh) 

HC 

(g/kWh) 

NOx 

(g/kWh) 

HC+NOx 

(g/kWh) 

PM 

(g/kWh) 
PN n/kWh 

Prøvingsresultat 1         

Prøvingsresultat 2         

Prøvingsresultat 3         
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9.5. Prøvetakingssystemer brukt i NRSC-prøvingen:  .............................................................................................................  

9.5.1. Gassutslipp:  .....................................................................................................................................................................  

9.5.2. PM:  ..................................................................................................................................................................................  

9.5.2.1. Metode: ett filter / flere filtre 

9.5.3. Partikkelantall:  .................................................................................................................................................................  

10. Opplysninger om gjennomføringen av NRTC-prøvingen (dersom relevant): 

10.1. Syklus (merkesmed X) skal angis i tabell 8. 

Tabell 8 

NRTC-prøvingssyklus 

NRTC  

LSI-NRTC  

10.2. Utslippsresultater ved NRTC-syklus 

10.2.1. Forringelsesfaktor (DF): beregnet/fastsatt 

10.2.2. DF-verdier og utslippsresultater skal angis i tabell 9 eller 10, alt etter hva som er relevant (NRTC eller LSI-NRTC): 

Tabell 9 

DF-verdier og utslippsresultater ved NRTC-prøving 

DF 

mult/add 

CO HC NOx HC+NOx PM PN 

      

Utslipp CO (g/kWh) HC (g/kWh) NOx (g/kWh) 
HC+NOx 

(g/kWh) 
PM (g/kWh) PN #/kWh 

Kaldstart:       

Resultat ved varmstartprøving 

med/uten regenerering 

      

Vektet prøvingsresultat       

kru/krd 

mult/add 

      

Vektet prøvingsresultat med 

IRAF 

      

Endelig prøvingsresultat med 

DF 

      

10.2.3 Varmsyklus CO2 (g/kWh):  ...............................................................................................................................................  

10.2.4. Syklusens vektede NH3-utslipp (ppm):  ............................................................................................................................  

10.2.5. Syklusarbeid ved varmstartprøving (kWh):  .....................................................................................................................   
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10.2.6. CO2-syklus ved varmstartprøving (g):  .............................................................................................................................  

Tabell 10 

DF-verdier og utslippsresultater ved NRTC-LSI-prøving 

DF 

mult/add 

CO HC NOx HC+NOx PM PN 

      

Utslipp CO (g/kWh) HC (g/kWh) NOx (g/kWh) 
HC+NOx 

(g/kWh) 
PM (g/kWh) PN #/kWh 

Prøvingsresultat med/uten 

regenerering 

      

kru/krd 

mult/add 

      

Prøvingsresultat med IRAF       

Endelig prøvingsresultat 

med DF 

      

10.3. CO2-syklus (g/kWh):  .......................................................................................................................................................  

10.4. NH3-syklus (ppm):  ...........................................................................................................................................................  

10.4.1. Syklusarbeid (kWh):  ........................................................................................................................................................  

10.4.2. CO2-syklus (g):  ................................................................................................................................................................  

10.5. Prøvetakingssystem benyttet ved NRTC-prøvingen:  .......................................................................................................  

10.6. Gassutslipp:  .....................................................................................................................................................................  

10.7. PM:  ..................................................................................................................................................................................  

10.7.1. Metode: ett filter / flere filtre 

10.8. Partikkelantall:  .................................................................................................................................................................  

11. Endelige utslippsresultater 

11.1 Utslippsresultater for syklusen skal angis i tabell 11. 

Tabell 11 

Endelige utslippsresultater 

Utslipp CO (g/kWh) HC (g/kWh) NOx (g/kWh) 
HC+NOx 

(g/kWh) 
PM (g/kWh) PN #/kWh 

Prøvings-

syklus(1) 

Endelig prøvingsresultat 

for NRSC med DF(1). 

       

Endelig prøvingsresultat 

for NRTC med DF(3) 

       

11.2 CO2-resultat(4):  ................................................................................................................................................................   
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Forklarende merknader til tillegg 1: 

(Fotnotetegn, fotnoter og forklarende merknader skal ikke føres opp i prøvingsrapporten 

(1) For NRSC skal syklusen i nr. 9.1 angis, og for NRTC skal syklusen i nr. 10.1 angis. 

(2) Kopier resultatene fra tabell 9.3.2. 

(3) Kopier resultatene fra tabell 10.2.2 eller 10.3.6, alt etter hva som er relevant 

(4) For en motortype eller motorfamilie som prøves med både NRTC og NRSC, skal CO2-utslippsverdiene fra NRTC-syklusen 

oppført i nr. 10.3, eller NRTC-LSI-syklusen oppført i nr. 10.4, angis. For en motor som bare prøves med NRSC, skal CO2-

utslippsverdiene fra den syklusen som er oppført i nr. 9.3.3, angis. 

 _____  
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VEDLEGG VII 

Format for listen over motorer som er nevnt i artikkel 37 nr. 1 i forordning (EU) 2016/1628 

1.1. Merke(r) (produsentens firma):  ............................................................................................................................................  

1.2. Eventuell(e) handelsbetegnelse(r):  .......................................................................................................................................  

1.3. Produsentens selskapsnavn og adresse:  ................................................................................................................................  

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

1.5. Monteringsanleggets/-anleggenes og/eller produksjonsanleggets/-anleggenes navn og adresse(r):  .....................................  

1.7. Listenummer(0):  ...................................................................................................................................................................  

1.7.1 Grunn til innlevering av liste(1): Årlig / trinn V / TAA(2) 

1.7.2 Listeperiodens startdato (dd/mm/åååå):  ...............................................................................................................................  

1.7.3 Listeperiodens sluttdato (dd/mm/åååå):  ...............................................................................................................................  

Motorfamiliebetegnelse/ 

motortypebetegnelse(3) 

Kategori og 

underkategori(4) 

Antall motorer 

produsert i løpet av 

listeperioden 

Motorens identifikasjonsnummer(5) Måned og år for 

opphør av produksjon 

(mm/åååå)(6) Første motor Siste motor 

Motorfamilie 1      

Type 1      

Type …      

Type i      

Motorfamilie …      

Type 1      

Type …      

Type j      

Motorfamilie n      

Type 1      

Type …      

Type k      

Forklarende merknader til vedlegg VII: 

(Fotnotetegn, fotnoter og forklarende merknader skal ikke føres opp på listen over motorer som er produsert i samsvar med de EU-

typegodkjenningene som er gitt) 

(0) Bruk følgende kode: åååå/nn, der åååå er året listen ble utarbeidet, og nn er løpenummeret for innleverte lister det året. 

(1) Angi én av følgende koder: 

Årlig for lister som innleveres innen 45 dager etter utgangen av hvert kalenderår. 

Trinn V for lister som innleveres umiddelbart etter hver dato motorer nevnt i vedlegg III til forordning (EU) 2016/1628, 

er brakt i omsetning. 

TAA for lister som innleveres på enhver annen dato som godkjenningsmyndigheten kan fastsette. 
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(2) Stryk de ubrukte alternativene, eller vis bare det eller de brukte alternativene. 

(3) Angi motortypebetegnelsen/motorfamiliebetegnelsen i samsvar med nr. 1.6 og 3.1.1 i opplysningsdokumentet i tillegg 3 til 

vedlegg I. 

(4) Angi det relevante alternativet for kategorien og underkategorien i samsvar med nr. 1.7 i opplysningsdokumentet i del A i 

tillegg 3 til vedlegg I. 

(5) Gjelder bare dersom samsvaret mellom motorens identifikasjonsnummer og motortypen og eventuelt motorfamilien og EU-

typegodkjenningsnumrene ikke framgår av motorkodesystemet (motortypebetegnelse/motorfamiliebetegnelse). 

(6) Gjelder bare dersom produsenten slutter å produsere en godkjent motortype eller motorfamilie; i så fall angis produksjons-

måned og -år for den siste motoren. 

 _____  
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VEDLEGG VIII 

Maler og datastruktur for utveksling av opplysninger via IMI 

IMI-systemet skal gi mulighet for utveksling mellom godkjenningsmyndighetene av minst følgende data; strukturen og 

nummereringen skal følges. 

1. Merke(r) (produsentens firma):  ...........................................................................................................................................  

2. Eventuell(e) handelsbetegnelse(r):  ......................................................................................................................................  

3. Produsentens selskapsnavn:  ................................................................................................................................................  

3.1. Produsentens postadresse / gatenavn og nummer: ...............................................................................................................  

3.1.1. Postnummer:  .......................................................................................................................................................................  

3.1.2. Stat/region:  ..........................................................................................................................................................................  

4. Navn på produsentens eventuelle representant:  ...................................................................................................................  

4.1. Postadresse / gatenavn og nummer til produsentens representant:  ......................................................................................  

4.1.1. Postnummer:  .......................................................................................................................................................................  

4.1.2. Stat/region:  ..........................................................................................................................................................................  

5. Monteringsanleggets/-anleggenes og/eller produksjonsanleggets/-anleggenes navn:  .........................................................  

5.1. Monteringsanleggets/-anleggenes og/eller produksjonsanleggets/-anleggenes postadresse(r) / gatenavn og nummer/ 

numre:  .................................................................................................................................................................................  

5.1.1. Postnummer/-numre:  ...........................................................................................................................................................  

5.1.2. Stat(er)/region(er):  ..............................................................................................................................................................  

6. Motortypebetegnelse/motorfamiliebetegnelse/FT(1)(2):  ......................................................................................................  

7. Motortypens/motorfamiliens kategori og underkategori(1)(3):  ............................................................................................  

7.1. Identifikasjonsnummer for prøvd motor(4):  ........................................................................................................................  

8. EU-typegodkjenning: gitt/utvidet/revidert/avslått/tilbakekalt(1)(5) 

8.1. Dato for utstedelse/utvidelse/revisjon/avslag/tilbakekalling(1) av EU-typegodkjenningen(5) 

9. EU-typegodkjenningens nummer (med mindre den er avslått)(5):  ......................................................................................  

10. Utslippstrinn: V/SPE(1)(5) 

11. Unntak for nye teknikker eller prinsipper i samsvar med artikkel 35 i forordning (EU) 2016/1628(5)(6) 

11.1 Godkjenningen er gyldig til dd/mm/åååå(5)(6) 

11.2. Gyldighetsbegrensninger(5)(6):  ............................................................................................................................................  

11.3. Gjeldende unntak(5)(6):  .......................................................................................................................................................  
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12. Endelig utslippsresultat(7) 

12.1 Utslippsresultater per syklus 

Utslipp 
CO 

(g/kWh) 

HC 

(g/kWh) 

NOx 

(g/kWh) 

HC+NOx 

(g/kWh) 

PM 

(g/kWh) 
PN #/kWh 

Prøvings-

syklus 

Endelig prøvingsresultat for NRSC 

med DF 

       

Endelig prøvingsresultat for NRTC 

med DF 

       

12.2 CO2-resultat:  .......................................................................................................................................................................  

Forklarende merknader til vedlegg VIII: 

(Fotnotetegn, fotnoter og forklarende merknader skal ikke føres opp) 

(1) Stryk de ubrukte alternativene, eller vis bare det eller de brukte alternativene. 

(2) Angi motortypebetegnelsen/motorfamiliebetegnelsen i samsvar med nr. 1.6 og 3.1.1 i opplysningsdokumentet i tillegg 3 til 

vedlegg I. 

(3) Angi det relevante alternativet for kategorien og underkategorien i samsvar med nr. 1.7 i opplysningsdokumentet i del A i 

tillegg 3 til vedlegg I. 

(4) Angi opplysningene fra nr. 2.2 i tillegg 1 til vedlegg VI (prøvingsrapport). 

(5) Angi relevant verdi i EU-typegodkjenningsdokumentet som oppført i vedlegg IV. 

(6) Dette fylles bare ut for EU-typegodkjenninger av en motortype eller en motorfamilie som et unntak for nye teknikker eller 

prinsipper i samsvar med artikkel 35 i forordning (EU) nr. 2016/1628. 

(7) Angi opplysningene fra nr. 11 i tillegg 1 til vedlegg VI (prøvingsrapport). 

 _____  
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VEDLEGG IX 

Parametrer for definisjon av motortyper og motorfamilier og deres driftsinnstillinger 

1. Motortype 

De tekniske egenskapene for en motortype skal være som fastlagt i dens opplysningsdokument, utarbeidet i samsvar 

med malen i vedlegg I. 

1.1. Driftsinnstilling (turtall) 

En motortype kan EU-typegodkjennes som en motor med konstant turtall eller som en motor med variabelt turtall, 

som definert i artikkel 3 nr. 21 og 22 i forordning (EU) 2016/1628. 

1.1.1. Motorer med variabelt turtall 

1.1.1.1. Dersom det benyttes en motor med variabelt turtall i en bestemt kategori i stedet for en motor med konstant turtall i 

samme kategori, slik det tillates ved artikkel 4 nr. 2 i forordning (EU) 2016/1628, skal den representative motoren 

(med hensyn til EU-typegodkjenning) og alle motortyper i motorfamilien (med hensyn til produksjonssamsvar) 

prøves med den relevante NRSC-syklusen med variabelt turtall og dessuten, dersom dette kreves i artikkel 24 nr. 9 

eller 10 i forordning (EU) 2016/1628, med den relevante variable prøvingssyklusen. I samsvar med artikkel 24 nr. 5 

i forordning (EU) 2016/1628 trenger en motor med variabelt turtall i en bestemt kategori som brukes til drift med 

konstant turtall i samme kategori, ikke å prøves ytterligere med den relevante NRSC-prøvingssyklusen med konstant 

turtall, med mindre det dreier seg om motorer i kategori IWP. 

1.1.1.2. Motorer med variabelt turtall i kategori IWP til én eller flere andre former for bruk på innlands vannveier 

Dersom en motor med variabelt turtall i kategori IWP skal bringes i omsetning til én eller flere andre former for 

bruk på innlands vannveier, slik det tillates ved artikkel 4 nr. 2 i forordning (EU) 2016/1628 (IWP med konstant 

turtall) og artikkel 4 nr. 1 punkt 5 bokstav b) i forordning (EU) 2016/1628 (IWA med variabelt eller konstant turtall) 

skal også kravene i dette ledd oppfylles. 

1.1.1.2.1. Dersom motortypen er den representative motoren, skal den for å oppfylle kravene i artikkel 24 nr. 5, 7 og 8 i 

forordning (EU) 2016/1628, i tillegg til å overholde de gjeldende grenseverdiene ved E3 NRSC-prøving, også 

overholde de gjeldende grenseverdiene ved hver ytterligere relevante NRSC-prøving (E2/C1/D2). Det skal utarbeides 

egne prøvingsrapporter som skal inngå i opplysningspakken for hver NRSC-prøving. 

1.1.1.2.2. For alle motortyper i motorfamilien skal motoren, når den er gjenstand for utslippsprøving knyttet til 

produksjonssamsvar, i tillegg til å overholde de gjeldende grenseverdiene ved E3 NRSC-prøving, også overholde de 

gjeldende grenseverdiene ved hver relevante NRSC-prøving med konstant turtall. 

1.1.1.2.3. Nr. 3.4.3 i tillegg 3 til vedlegg I skal angi hver NRSC-syklus som er relevant for motortypen, sammen med de 

tilsvarende motorturtallene. 

1.1.1.2.4. Veiledningen til OEM-produsenten i vedlegg XIV til delegert forordning (EU) 2017/654 skal angi hver enkelt 

kategori og driftsinnstilling (turtall) som motoren kan monteres for. 

1.1.2. Motorer med konstant turtall 

1.1.2.1. Regulatorfunksjonen for konstant turtall skal være aktivert ved drift med konstant turtall. Regulatorer for motorer 

med konstant turtall trenger ikke nødvendigvis opprettholde nøyaktig konstant turtall hele tiden. Turtallet kan falle 

under turtallet ved nullbelastning, slik at det minste turtallet inntreffer omkring punktet for motorens største effekt. 

Dette skjer vanligvis i området 0,1–10 %. 

1.1.2.2. Dersom motortypen har et tomgangsturtall som kan brukes når motoren startes eller stanses, slik det tillates ved 

artikkel 3 nr. 21 i forordning (EU) nr. 2016/1628, skal motoren være montert på en måte som sikrer at 

regulatorfunksjonen for konstant turtall er aktivert før belastningen på motoren økes fra nullbelastning.  



Nr. 45/722 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 2.7.2020 

 

1.1.2.3. Motortyper med konstant turtall utstyrt med en regulator for alternative turtall 

En motor med konstant turtall skal ikke være konstruert for drift med variabelt turtall. Dersom motortypen er utstyrt 

med en regulator for alternative turtall slik det tillates ved artikkel 3 nr. 21 i forordning (EU) 2016/1628, skal 

kravene i dette ledd også oppfylles. 

1.1.2.3.1. Dersom motortypen er den representative motoren, skal den for å oppfylle kravene i artikkel 24 nr. 5 og 6 i for-

ordning (EU) 2016/1628, overholde de gjeldende grenseverdiene dersom den prøves med den relevante NRSC-

prøvingssyklusen ved hvert konstante turtall som gjelder for motortypen. Det skal utarbeides egne prøvingsrapporter 

som skal inngå i opplysningspakken for hver NRSC-prøving. 

1.1.2.3.2. For alle motortyper i motorfamilien skal motoren, når den er gjenstand for utslippsprøving knyttet til produksjons-

samsvar, overholde de gjeldende grenseverdiene dersom den prøves med den relevante NRSC-prøvingssyklusen ved 

hvert konstante turtall som gjelder for motortypen. 

1.1.2.3.3. Hvert konstante turtall som gjelder for motortypen og tillates av produsenten, skal føres opp i nr. 3.2.1 i tillegg 3 til 

vedlegg I. 

1.1.2.3.4. Motoren skal monteres på en måte som sikrer at 

a) motoren stanses før regulatoren for konstant turtall tilbakestilles til et alternativt turtall, og 

b) regulatoren for konstant turtall bare er innstilt på de alternative turtallene som motorprodusenten tillater. 

1.1.2.3.5. Veiledningen til OEM-produsenten og sluttbrukerne i vedlegg XIV og XV til delegert forordning (EU) 2017/654, 

skal inneholde opplysninger om riktig montering og drift av motoren i samsvar med kravene i nr. 1.1.2.2 og 1.1.2.3. 

1.1.2.4. Motorer med konstant turtall i kategori IWP til bruk i stedet for en motor med konstant turtall i kategori IWA 

Dersom en motor med konstant turtall i kategori IWP skal bringes i omsetning til bruk i stedet for en motor med 

konstant turtall i kategori IWA slik det tillates ved artikkel 4 nr. 1 punkt 5 bokstav b) i forordning (EU) 

nr. 2016/1628, skal også kravene i dette ledd oppfylles. 

1.1.2.4.1. Dersom motortypen er den representative motoren, skal den for å oppfylle kravene i artikkel 24 nr. 5 og 8 i for-

ordning (EU) 2016/1628, i tillegg til å overholde de gjeldende grenseverdiene ved E2 NRSC-prøving, også 

overholde de gjeldende grenseverdiene ved D2 NRSC-prøving. Det skal utarbeides egne prøvingsrapporter som skal 

inngå i opplysningspakken for hver NRSC-prøving. 

1.1.2.4.2. For alle motortyper i motorfamilien skal motoren, når den er gjenstand for utslippsprøving knyttet til produksjons-

samsvar, i tillegg til å overholde de gjeldende grenseverdiene ved E3 NRSC-prøving, også overholde de gjeldende 

grenseverdiene ved D2 NRSC-prøving. 

1.1.2.4.3. Nr. 3.4.3 i tillegg 3 til vedlegg I skal angi hver NRSC-syklus som er relevant for motortypen, sammen med de 

tilsvarende motorturtallene. 

1.1.2.4.4. Veiledningen til OEM-produsentene i vedlegg XIV til delegert forordning (EU) 2017/654 skal angi hver enkelt 

kategori og driftsinnstilling (turtall) som motoren kan monteres for. 

2. Kriterier for motorfamilier 

2.1. Generelt 

En motorfamilie kjennetegnes ved konstruksjonsparametrer. De skal være felles for alle motorer i motorfamilien. 

Produsenten kan bestemme hvilke motorer som tilhører en motorfamilie, så lenge kriteriene for tilhørighet i nr. 2.4 er 

oppfylt. Motorfamilien skal godkjennes av godkjenningsmyndigheten. Produsenten skal gi godkjenningsmyndigheten 

hensiktsmessige opplysninger om utslippsnivåene for motorene som tilhører motorfamilien. 

2.2. Motorkategorier, driftsinnstilling (turtall) og effektområde 

2.2.1. En motorfamilie skal bare bestå av motortyper i samme motorkategori, som definert i artikkel 4 nr. 1 i forordning 

(EU) 2016/1628.  
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2.2.2. Motorfamilien skal bare bestå av motortyper med samme turtall, som definert i vedlegg I til forordning (EU) 

2016/1628. 

2.2.3. Motorfamilier med mer enn ett effektområde 

2.2.3.1. En motorfamilie kan omfatte mer enn ett effektområde for samme turtall i samme motor(under)kategori. I så fall 

skal, i samsvar med artikkel 18 nr. 2 i forordning (EU) 2016/1628, den representative motoren (med hensyn til EU-

typegodkjenning) og alle motortyper i samme motorfamilie (med hensyn til produksjonssamsvar), når det gjelder de 

relevante effektområdene 

— overholde de strengeste utslippsgrenseverdiene, 

— prøves med prøvingssykluser som tilsvarer de strengeste utslippsgrenseverdiene, 

— være omfattet av de tidligst gjeldende datoene for EU-typegodkjenning og omsetning som er angitt i vedlegg III 

til forordning (EU) 2016/1628. 

For å kunne opprettholde prinsippet angitt i artikkel 18 nr. 2 i forordning (EU) 2016/1628 når motoren monteres i en 

ikke-veigående mobil maskin, skal veiledningen til OEM-produsenter i vedlegg XIV til delegert forordning (EU) 

2017/654 inneholde en erklæring om at monteringen ikke permanent vil begrense en motor til bare å avgi effekt i 

effektområdet for en underkategori med en strengere utslippsgrense enn underkategorien der motoren er 

typegodkjent. 

2.2.3.2. Når en motorfamilie som omfatter mer enn ett effektområde tildeles en underkategori for EU-typegodkjenning, skal 

produsenten og godkjenningsmyndigheten avgjøre hvilken underkategori som best gjenspeiler kriteriene i 

nr. 2.2.3.1. 

2.3. Særlige tilfeller 

2.3.1. Vekselvirkning mellom parametrer 

I enkelte tilfeller kan det være innbyrdes vekselvirkning mellom parametrene som gjør at utslippene endres. Det skal 

tas hensyn til dette for å sikre at bare motorer som har tilsvarende egenskaper når det gjelder eksosutslipp, inngår i 

samme motorfamilie. Disse tilfellene skal identifiseres av produsenten og meldes til godkjenningsmyndigheten. 

Dette skal deretter betraktes som et kriterium for å opprette en ny motorfamilie. 

2.3.2. Innretninger eller egenskaper med stor innvirkning på utslippsnivået 

Innretninger eller egenskaper som ikke er oppført i nr. 2.4, og som har stor innvirkning på utslippsnivået, skal 

identifiseres av produsenten, som bruker godt teknisk skjønn, og meldes til godkjenningsmyndigheten. Dette skal 

deretter betraktes som et kriterium for å opprette en ny motorfamilie. 

2.3.3. Ytterligere kriterier 

I tillegg til parametrene angitt i nr. 2.4, kan produsenten innføre ytterligere kriterier som gjør det mulig å definere 

familier enda mer presist. Dette er parametrer som ikke nødvendigvis har innvirkning på utslippsnivåene. 

2.4. Parametrer som definerer motorfamilien 

2.4.1. Forbrenningssyklus 

a) totaktssyklus, 

b) firetaktssyklus, 

c) rotasjonsmotor, 

d) annet.  



Nr. 45/724 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 2.7.2020 

 

2.4.2. Sylindrenes konfigurasjon 

2.4.2.1. Sylindrenes plassering i blokken 

a) enkeltstående, 

b) i V-form, 

c) på rekke, 

d) motstående, 

e) stjerneformet, 

f) annet (F, W, osv.). 

2.4.2.2. Sylindrenes plassering i forhold til hverandre 

Motorer med samme blokk kan tilhøre samme motorfamilie så lenge sylinderavstanden er den samme. 

2.4.3. Viktigste kjølemiddel 

a) luft, 

b) vann, 

c) olje. 

2.4.4. Slagvolum for hver enkelt sylinder 

2.4.4.1. Motor med slagvolum for hver enkelt sylinder ≥ 0,75 dm3 

For at motorer med slagvolum for hver enkelt sylinder ≥ 0,75 dm3 skal anses å tilhøre samme motorfamilie, skal 

avviket i de enkelte sylindrenes slagvolum ikke overstige 15 % av det største slagvolumet for en sylinder i 

motorfamilien. 

2.4.4.2. Motor med slagvolum for hver enkelt sylinder < 0,75 dm3 

For at motorer med slagvolum for hver enkelt sylinder < 0,75 dm3 skal anses å tilhøre samme motorfamilie, skal 

avviket i de enkelte sylindrenes slagvolum ikke overstige 30 % av det største slagvolumet for en sylinder i 

motorfamilien. 

2.4.4.3. Motor med andre grenser for slagvolum for hver enkelt sylinder 

Motorer med et slagvolum for hver enkelt sylinder som overstiger grensene definert i nr. 2.3.4.1 og 2.3.4.2, kan 

anses å tilhøre samme motorfamilie med godkjenning fra godkjenningsmyndigheten. Godkjenningen skal baseres på 

tekniske forhold (beregninger, simuleringer, forsøksresultater osv.) som viser at det ikke har noen vesentlig 

innvirkning på eksosutslippene om grensene overskrides. 

2.4.5. Metode for luftinnsuging 

a) naturlig innsuging, 

b) overlading, 

c) overlading med ladeluftkjøler. 

2.4.6. Drivstofftype 

a) diesel (gassolje beregnet på bruk i ikke-veigående mobile maskiner), 

b) etanol for dedikerte motorer med kompresjonstenning (ED95), 

c) bensin (E10), 

d) etanol (E85),  
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e) naturgass/biometan: 

1) drivstoffuavhengig – drivstoff med høy brennverdi (H-gass) og lav brennverdi (L-gass), 

2) drivstoffavhengig – drivstoff med høy brennverdi (H-gass), 

3) drivstoffavhengig – drivstoff med lav brennverdi (L-gass), 

4) drivstoffspesifikk (LNG), 

f) flytende petroleumsgass (LPG). 

2.4.7. Drivstoffsystem 

a) bare flytende drivstoff, 

b) bare gassformig drivstoff, 

c) dobbeltdrivstoff type 1A, 

d) dobbeltdrivstoff type 1B, 

e) dobbeltdrivstoff type 2A, 

f) dobbeltdrivstoff type 2B, 

g) dobbeltdrivstoff type 3B. 

2.4.8. Forbrenningskammertype/-konstruksjon 

a) åpent kammer, 

b) delt kammer, 

c) andre typer. 

2.4.9. Tenningstype 

a) gnisttenning, 

b) kompresjonstenning. 

2.4.10. Ventiler og kanaler 

a) innretning, 

b) antall ventiler per sylinder. 

2.4.11. Type drivstofftilførsel 

a) pumpe, (høytrykks)rør og innsprøytingsdyse, 

b) pumpe med rett gjennomløp eller fordelerpumpe, 

c) enkeltinnsprøytingsdyse, 

d) fellesledning, 

e) forgasser, 

f) indirekte innsprøyting, 

g) direkte innsprøyting, 

h) blandeenhet, 

i) annet. 

2.4.12. Diverse innretninger 

a) resirkulering av eksos (EGR), 

b) vanninnsprøyting, 

c) luftinnsprøyting, 

d) annet.  
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2.4.13. Elektronisk styringsstrategi 

Det anses som en grunnleggende parameter for motorfamilien om motoren er forsynt med en elektronisk styreenhet 

eller ikke. 

Når det dreier seg om elektronisk styrte motorer, skal produsenten redegjøre for de tekniske forholdene som gjør at 

disse motorene grupperes i samme motorfamilie, dvs. grunnene til at disse motorene kan forventes å oppfylle de 

samme utslippskravene. 

Motorer med elektronisk turtallsregulering trenger ikke å klassifiseres i en annen motorfamilie enn motorer med 

mekanisk regulering. En slik atskilt klassifisering er bare nødvendig når egenskapene for innsprøyting av drivstoff er 

forskjellig, f.eks. innsprøytingstidspunkt, trykk, variasjonskurve osv. 

2.4.14. Systemer for etterbehandling av eksos 

Funksjon og kombinasjon av følgende innretninger anses som kriterier for tilhørighet i en motorfamilie: 

a) Oksidasjonskatalysator. 

b) DeNOx-system med selektiv reduksjon av NOx (tilsetting av reduksjonsmiddel). 

c) Andre DeNOx-systemer. 

d) System for etterbehandling av partikler med passiv regenerering: 

1) wall-flow, 

2) ikke-wall-flow. 

e) System for etterbehandling av partikler med aktiv regenerering: 

1) wall-flow, 

2) ikke-wall-flow. 

f) Andre etterbehandlingssystemer for partikler. 

g) Andre innretninger. 

Dersom en motor er godkjent uten et system for etterbehandling av eksos, enten som representativ motor eller som 

medlem av en motorfamilie, kan den, når den utstyres med oksidasjonskatalysator (ikke med etterbehandlingssystem 

for partikler), inngå i samme motorfamilie dersom den ikke krever andre drivstoffegenskaper. 

Dersom den krever bestemte drivstoffegenskaper (f.eks. etterbehandlingssystemer for partikler som krever spesielle 

tilsetninger i drivstoffet for å sikre regenereringsprosessen), skal beslutningen om å la motoren inngå i samme 

motorfamilie, baseres på tekniske forhold som produsenten har redegjort for. Disse forholdene skal vise at forventet 

utslippsnivå for en motor som er utstyrt med oksidasjonskatalysator, er i samsvar med den samme grenseverdien 

som en motor uten oksidasjonskatalysator. 

Dersom en motor er godkjent med et system for etterbehandling av eksos, enten som representativ motor eller som 

medlem av en motorfamilie hvis representative motor er utstyrt med det samme systemet for etterbehandling av 

eksos, skal den, når den ikke er utstyrt med et system for etterbehandling av eksos, ikke inngå i samme 

motorfamilie. 

2.4.15. Dobbeltdrivstoffmotorer 

Alle motortyper i en familie med dobbeltdrivstoffmotorer skal tilhøre samme type dobbeltdrivstoffmotorer som 

definert i avsnitt 2 (f.eks. type 1A, 2B osv.) og bruke de samme drivstofftypene eller eventuelt drivstoffene som i 

henhold til denne forordning ligger innenfor samme område(r). 

I tillegg til å tilhøre samme dobbeltdrivstofftype skal de ha en største gassenergifaktor i den relevante prøvings-

syklusen (GERsyklus) som ligger innenfor 70–100 % av faktoren for motortypen med høyest GERsyklus. 

2.4.16. Innsugingsluftens temperatur for motorer i kategori NRS < 19 kW 

a) som består av motortyper som skal brukes i snøfresere: Motorene skal prøves med innsugingslufttemperatur 

mellom 0 °C og –5 °C, 
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b) som ikke utelukkende består av motortyper som skal brukes i snøfresere: Motorene skal prøves med 

innsugingslufttemperatur 25 ± 5 °C. 

2.4.17. Kategori for utslippsperiode (EDP) 

For motorkategorier i tabell V-3 eller V-4 i vedlegg V til forordning (EU) 2016/1628 som har alternative verdier for 

EDP, er EDP-kategorien som er oppgitt av produsenten 

a) kat 1 (forbruksvarer), 

b) kat 2 (produkter til delvis yrkesmessig bruk) 

c) kat 3 (produkter til yrkesmessig bruk). 

3. Valg av representativ motor 

3.1. Generelt 

3.1.1. Når en motorfamilie er godkjent av godkjenningsmyndigheten, skal den representative motoren for motorfamilien 

velges ved å bruke som hovedkriterium høyeste drivstofforbruk per takt per sylinder ved oppgitt turtall ved største 

dreiemoment. Dersom to eller flere motorer har dette hovedkriteriet felles, skal den representative motoren velges 

ved å bruke som sekundærkriterium høyeste drivstofforbruk per takt ved nominelt turtall. 

3.1.2. Godkjenningsmyndigheten kan konkludere med at motorfamiliens verst tenkelige utslippsnivå best kan finnes ved å 

prøve en alternativ motor eller ytterligere en motor. I så fall skal de berørte parter ha tilstrekkelig informasjon til å 

kunne fastslå hvilke motorer i motorfamilien som sannsynligvis har høyest utslippsnivå. 

3.1.3. Dersom motorene i motorfamilien har andre variable egenskaper som kan tenkes å påvirke eksosutslippene, skal 

også disse egenskapene klarlegges og tas hensyn til ved valg av representativ motor. 

3.1.4. Dersom motorene i motorfamilien overholder de samme utslippsverdiene i forskjellige utslippsperioder, skal dette 

tas hensyn til ved valg av representativ motor. 

3.2. Særlige tilfeller 

3.2.1. For å kunne velge den representative motoren i en motorfamilie med variabelt turtall i kategori IWP med én eller 

flere motortyper som skal bringes i omsetning til annen bruk på innlands vannveier i samsvar med nr. 1.1.1.2, får 

kravene i nr. 3.1.1 anvendelse på grunnlag av E3 NRSC-syklusen. Ved vurdering av kravene i nr. 3.1.2, 3.1.3 og 

3.1.4 skal det tas hensyn til alle NRSC-prøvinger som en motortype typegodkjennes for. 

3.2.2. For å kunne velge den representative motoren i en motorfamilie med konstant turtall med én eller flere motortyper 

med alternative konstante turtall som fastsatt i nr. 1.1.2.3, skal vurderingen av kravene i nr. 3.1 anvendes på hvert 

konstante turtall for hver motortype. 

3.2.3. For å kunne velge den representative motoren i en motorfamilie med konstant turtall i kategori IWP med én eller 

flere motortyper som skal bringes i omsetning til bruk som IWA med konstant turtall i samsvar med nr. 1.1.2.4, får 

kravene i nr. 3.1.1 anvendelse på grunnlag av E2 NRSC-syklusen. Ved vurdering av kravene i nr. 3.1.2, 3.1.3 og 

3.1.4 skal det tas hensyn til alle NRSC-prøvinger som en motortype typegodkjennes for. 

 _____  



Nr. 45/728 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 2.7.2020 

 

VEDLEGG X 

Tekniske opplysninger med sikte på å forhindre ulovlige inngrep 

1. For motortyper og motorfamilier der en elektronisk styreenhet er en del av utslippskontrollsystemet, skal produsenten gi 

godkjenningsmyndigheten en beskrivelse av de tiltakene som er truffet for å forhindre ulovlige inngrep i og endring av 

den elektroniske styreenheten, herunder muligheten for oppdatering ved hjelp av et program eller en kalibrering som er 

godkjent av produsenten. 

2. For motortyper og motorfamilier der mekaniske innretninger er en del av utslippskontrollsystemet, skal produsenten gi 

godkjenningsmyndigheten en beskrivelse av de tiltakene som er truffet for å forhindre ulovlige inngrep i og endring av de 

justerbare parametrene i utslippskontrollsystemet. Dette skal omfatte manipuleringssikre komponenter, f.eks. begrensnings-

anordninger for forgassere eller forsegling av forgasserskruer eller spesialskruer som ikke kan justeres av brukeren. 

2.1. Produsenten skal godtgjøre overfor den tekniske instansen at de justerbare parametrene i utslippskontrollsystemet ikke er 

lette å foreta ulovlige inngrep i ved å bruke kraft innenfor rimelighetens grenser, enten 

— ved å benytte verktøyene som leveres sammen med motoren, eller 

— ved å benytte vanlig verktøy som skrutrekker, tang (herunder avbitertang) eller skiftenøkkel. 

Som vanlig verktøy regnes ikke: de fleste typer skjære- eller slipeverktøy, boremaskiner og roterende skjæremaski-

ner, eller verktøy som skaper sterk varme eller flammer. 

3. Ved anvendelse av dette vedlegg kan motorer fra forskjellige motorfamilier inndeles videre i familier ut fra hvilken type 

tiltak som benyttes for å forhindre ulovlige inngrep, og hvordan de er utformet. For å kunne plassere motorer fra 

forskjellige motorfamilier i samme familie av manipuleringssikre motorer skal produsenten gi godkjenningsmyndigheten 

en bekreftelse på at tiltakene som treffes for å forhindre ulovlige inngrep, er de samme. I så fall kan kravene i nr. 1 og 2 

oppfylles for én representativ motor, og den tilhørende dokumentasjonen benyttes ved typegodkjenning av alle motorer i 

samme familie av manipuleringssikre motorer. 

4. Produsentene skal i brukerhåndboken gjøre oppmerksom på at EU-typegodkjenningen av den aktuelle motoren er ugyldig 

dersom det foretas ulovlige inngrep i motoren. 

 ____________  
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/2283 

av 22. august 2016 

om retting av den tyskspråklige versjonen av delegert forordning (EU) 2015/35 om utfylling av europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2009/138/EF om adgang til å starte og utøve virksomhet innen forsikring og gjenforsikring (Solvens II)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF av 25. november 2009 om adgang til å starte og utøve 

virksomhet innen forsikring og gjenforsikring (Solvens II)(1), særlig artikkel 31 nr. 4, artikkel 35 nr. 9, artikkel 50 nr. 1 bokstav 

a), artikkel 50 nr. 1 bokstav b), artikkel 50 nr. 2 bokstav a), artikkel 50 nr. 2 bokstav b), artikkel 56, artikkel 92 nr. 1, artikkel 92 

nr. 1a, artikkel 97 nr. 1, artikkel 109a nr. 5, artikkel 111 nr. 1 bokstav a)–c), artikkel 111 nr. 1 bokstav f), artikkel 111 nr. 1 

bokstav h), artikkel 111 nr. 1 bokstav k), artikkel 111 nr. 1 bokstav l), artikkel 111 nr. 1 bokstav o), artikkel 211 nr. 2,  

artikkel 244 nr. 4 og artikkel 244 nr. 5, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Den tyskspråklige versjonen av delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/35(2) inneholder en feil i artikkel 71 nr. 1 
bokstav l) punkt i) og i artikkel 73 nr. 1 bokstav g) punkt i) om de juridiske eller avtalefestede vilkårene for de 
egenskapene som bestemmer klassifiseringen av basiskapitalposter. 

2) Den tyskspråklige versjonen av nevnte forordning inneholder feilaktige krysshenvisninger i artikkel 73 nr. 3.  
Artikkel 73 nr. 3 fastsetter i hvilke bokstaver i artikkel 73 nr. 1 henvisninger til solvenskapitalkravet skal forstås som 
henvisninger til minstekapitalkravet dersom manglende oppfyllelse av minstekapitalkravet forekommer før manglende 
oppfyllelse av solvenskapitalkravet. 

3) I den tyskspråklige versjonen av nevnte forordning, nærmere bestemt i artikkel 104 nr. 3, angis det feilaktig en 
minsteperiode for duri. som nevnt i artikkel 104 nr. 1 bokstav e), i stedet for en minsteperiode for duri. som nevnt i 
artikkel 104 nr. 2. 

4) I den tyskspråklige versjonen av nevnte forordning, nærmere bestemt i artikkel 186 nr. 2 første ledd, fastsettes det 
feilaktig en risikofaktor gi for markedsrisikokonsentrasjon for enkelteksponeringer mot et forsikrings- eller 
gjenforsikringsforetak der en kredittvurdering foretatt av en utpekt ekstern kredittvurderingsinstitusjon er tilgjengelig, 
mens denne risikofaktoren bør tildeles dersom en kredittvurdering fra en utpekt ekstern kredittvurderingsinstitusjon ikke 
er tilgjengelig. 

5) I den tyskspråklige versjonen av nevnte forordning, nærmere bestemt i innledende tekst i artikkel 219 nr. 1 bokstav e), 
ble bestemmelsens virkeområde feilaktig begrenset ettersom ordet «herunder» ikke var oversatt. 

6) I den tyskspråklige versjonen av nevnte forordning, nærmere bestemt i artikkel 297 nr. 2 bokstav f), er ordet 
«konsekvens» utelatt i formuleringen «konsekvensen av de foretakspesifikke parametrene». 

7) I artikkel 303 i den tyskspråklige versjonen er «date of application» («anvendelsesdato») feilaktig oversatt med den 
tyske formuleringen som tilsvarer «ikrafttredelsesdato». 

8) Den tyskspråklige versjonen av nevnte forordning inneholder andre mindre feil i betraktning 53, artikkel 63 nr. 4, 
overskriften til artikkel 68, artikkel 70 nr. 1 bokstav e) punkt i), artikkel 83 nr. 2, artikkel 84 nr. 2 bokstav b), artikkel 90 
nr. 2 bokstav b), artikkel 103 nr. 2 bokstav d), artikkel 107 nr. 1 bokstav b), artikkel 108 bokstav b) og c), artikkel 112 
nr. 1, artikkel 124 nr. 1 bokstav b), artikkel 124 nr. 5 bokstav a), artikkel 130 nr. 3 bokstav a), artikkel 131 bokstav b), 
artikkel 134 nr. 2 og 3, artikkel 136 nr. 3, artikkel 149 nr. 2 bokstav b) punkt ii) bokstav B, artikkel 161 nr. 1,  
artikkel 172 nr. 1 bokstav a), artikkel 176 nr. 1, artikkel 177 nr. 2 bokstav h) punkt i), artikkel 177 nr. 2 bokstav k), l), q) 
og r), artikkel 184 nr. 2 bokstav b) punkt v), artikkel 190 nr. 2, artikkel 195 bokstav c), artikkel 211 nr. 2 bokstav c), 
artikkel 211 nr. 4, artikkel 217 nr. 5 bokstav b), artikkel 258 nr. 1 bokstav a), b), h) og l), artikkel 258 nr. 2 og 3, 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 346 av 20.12.2016, s. 111, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 62/2018 av  

23. mars 2018 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 6 av 

30.1.2020, s. 41. 

(1) EUT L 335 av 17.12.2009, s. 1. 

(2) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/35 av 10. oktober 2014 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF om 

adgang til å starte og utøve virksomhet innen forsikring og gjenforsikring (Solvens II) (EUT L 12 av 17.1.2015, s. 1). 
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artikkel 259 nr. 1, artikkel 260 nr. 1 bokstav a) punkt i), artikkel 260 nr. 1 bokstav d) punkt iii), artikkel 260 nr. 2, 
artikkel 261 nr. 1 bokstav c), artikkel 261 nr. 2, artikkel 263 bokstav a)–c), artikkel 264 nr. 3, artikkel 266, artikkel 267 
nr. 2, artikkel 267 nr. 4 bokstav a) og b), artikkel 270 nr. 1, artikkel 271 nr. 3 bokstav a) og b), artikkel 272 nr. 1 bokstav 
f) og g), artikkel 272 nr. 4, artikkel 273 nr. 1, innledende tekst i artikkel 274 nr. 4, artikkel 274 nr. 4 bokstav h) og k), 
overskriften til avsnitt 5, innledende tekst i artikkel 275 nr. 1, artikkel 275 nr. 1 bokstav a)–g), artikkel 275 nr. 2 bokstav 
g), artikkel 275 nr. 3, artikkel 290 nr. 2, overskriften til artikkel 293, artikkel 293 nr. 1 bokstav c) og f), artikkel 293  
nr. 2, artikkel 293 nr. 4, innledende tekst i artikkel 294 nr. 1 bokstav c), artikkel 294 nr. 1 bokstav c) punkt i) og ii), 
innledende tekst i artikkel 294 nr. 2, artikkel 296 nr. 1 bokstav a) og b), artikkel 296 nr. 3 bokstav a) og b), artikkel 297 
nr. 1 bokstav a)–d) og g), artikkel 297 nr. 4 bokstav f), artikkel 302 nr. 1, artikkel 304 nr. 1 bokstav c) og d), 
overskriften til og første ledd i artikkel 306, overskriften til artikkel 307, innledende tekst i artikkel 307 nr. 2,  
artikkel 307 nr. 2 bokstav a)–d), artikkel 307 nr. 3 bokstav b), artikkel 307 nr. 4, artikkel 308 nr. 1 bokstav b), artikkel 
308 nr. 2 bokstav a), artikkel 308 nr. 5 bokstav c), artikkel 309 nr. 6, artikkel 309 nr. 7 bokstav a), artikkel 312 nr. 1 
bokstav b), artikkel 314 nr. 1 bokstav a)–c), artikkel 314 nr. 2, artikkel 317 nr. 1, artikkel 318, artikkel 325 nr. 2 bokstav 
a), artikkel 373, artikkel 375 nr. 2, artikkel 376 nr. 2 bokstav c) og artikkel 376 nr. 3 bokstav e). 

9) Delegert forordning (EU) 2015/35 bør derfor rettes. De øvrige språkversjonene er ikke påvirket. 

10) Behovet for like konkurransevilkår for alle forsikrings- og gjenforsikringsforetak, den overordnede betydningen av det 
indre markeds integritet samt rettssikkerheten krever at denne delegerte forordning får anvendelse fra 18. januar 2015, 
ikrafttredelsesdatoen for delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/35. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Gjelder bare den tyskspråklige versjonen. 

Artikkel 2 

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

Den får anvendelse fra 18. januar 2015. 

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

Utferdiget i Brussel 22. august 2016. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2017/669 

av 16. desember 2016 

om retting av den bulgarske, kroatiske, tsjekkiske, estiske, franske, greske, litauiske, maltesiske, rumenske, slovakiske 

og svenske språkversjonen av delegert forordning (EU) 2015/35 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 

2009/138/EF om adgang til å starte og utøve virksomhet innen forsikring og gjenforsikring (Solvens II)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF av 25. november 2009 om adgang til å starte og utøve 

virksomhet innen forsikring og gjenforsikring (Solvens II)(1), særlig artikkel 86 nr. 1 bokstav e) og artikkel 111 nr. 1 bokstav c), 

og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Den bulgarske, kroatiske, tsjekkiske, estiske, franske, greske, litauiske, maltesiske, rumenske, slovakiske og svenske 

språkversjonen av delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/35(2) inneholder en feil i artikkel 182 nr. 4 med hensyn til 

den vektede gjennomsnittlige risikoklassen for en enkelteksponering. Det er derfor nødvendig å rette den bulgarske, 

kroatiske, tsjekkiske, estiske, franske, greske, litauiske, maltesiske, rumenske, slovakiske og svenske språkversjonen. De 

øvrige språkversjonene er ikke påvirket. 

2) Den franske språkversjonen inneholder i vedlegg I avsnitt D punkt 29 en ytterligere feil som gjelder området 

helseforsikring («Health insurance»). Det er derfor nødvendig å rette den franske språkversjonen. De øvrige språkver-

sjonene er ikke påvirket. 

3) Delegert forordning (EU) 2015/35 bør derfor rettes. 

4) For å sikre like konkurransevilkår i hele Unionen for alle forsikrings- og gjenforsikringsforetak med hensyn til 

anvendelsen av de relevante reglene, bør denne forordning tre i kraft så snart som mulig. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

(Gjelder ikke den norske teksten.) 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 97 av 8.4.2017, s. 3, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 62/2018 av 23. mars 2018 

om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 6 av 30.1.2020, 

s. 41. 

(1) EUT L 335 av 17.12.2009, s. 1. 

(2) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/35 av 10. oktober 2014 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF om 

adgang til å starte og utøve virksomhet innen forsikring og gjenforsikring (Solvens II) (EUT L 12 av 17.1.2015, s. 1). 

2020/EØS/45/45 



Nr. 45/732 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 2.7.2020 

 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft 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 16. desember 2016. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________ 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2015/460 

av 19. mars 2015 

om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for framgangsmåten for godkjenning av en 

intern modell i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF av 25. november 2009 om adgang til å starte og utøve 

virksomhet innen forsikring og gjenforsikring (Solvens II)(1), særlig artikkel 114 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Forsikrings- og gjenforsikringsforetak må oppfylle kravene til interne modeller i direktiv 2009/138/EF. De kan endre sin 

interne modell i samsvar med de godkjente retningslinjene for endring av modell i henhold til artikkel 115 i direktiv 

2009/138/EF. 

2) Større endringer i den interne modellen, en kombinasjon av mindre endringer som anses som en større endring, og 

endringer i retningslinjene for endring av modell, skal forhåndsgodkjennes av tilsynsmyndighetene. Reglene for 

framgangsmåten for godkjenning av større endringer i den interne modellen og endringer av retningslinjene for endring 

av modellen bør harmoniseres med reglene som gjelder for framgangsmåten for godkjenning av interne modeller. 

3) Innføring av nye elementer i den interne modellen, som innføring av ytterligere risikoer som ikke omfattes av den 

interne modellens anvendelsesområde eller forretningsenhetene, skal godkjennes av tilsynsmyndighetene i henhold til 

artikkel 112 i direktiv 2009/138/EF. 

4) På grunn av den gjensidige avhengigheten mellom ulike søknader om godkjenning i henhold til direktiv 2009/138/EF bør 

forsikrings- eller gjenforsikringsforetaket når det søker om godkjenning av en intern modell, underrette tilsynsmyndigheten 

om andre søknader om godkjenning av postene oppført i artikkel 308a nr. 1 i direktiv 2009/138/EF som det har inngitt eller 

planlegger å inngi i løpet av de kommende seks månedene. Et slikt krav er nødvendig for å sikre at tilsynsvurderingene 

bygger på åpne og upartiske opplysninger. 

5) Framgangsmåten som skal følges for godkjenning av en intern modell og større endringer i den interne modellen, bør 

innebære løpende kommunikasjon mellom tilsynsmyndighetene og forsikrings- eller gjenforsikringsforetaket. 

Kommunikasjonen bør innledes allerede før den formelle søknaden inngis til tilsynsmyndighetene. Kommunikasjonen 

bør fortsette etter at den interne modellen eller den større endringen er godkjent gjennom tilsynsprosessen. 

6) I forbindelse med godkjenningsprosessen bør tilsynsmyndighetene kunne anmode om justeringer i den interne modellen 

eller om en overgangsplan som fastsatt i artikkel 113 i direktiv 2009/138/EF. 

7) Bestemmelsene fastsatt i denne forordning om framgangsmåtene som skal følges for godkjenning, godkjenning av 

endringer i den interne modellen og godkjenning av retningslinjene for endring av modell for interne modeller som 

benyttes på foretaksnivå, bør harmoniseres med framgangsmåtene for interne modeller for beregning av gruppens 

konsoliderte solvenskapitalkrav og for gruppeinterne modeller. 

8) Denne forordning bygger på det utkastet til tekniske gjennomføringsstandarder som Den europeiske tilsynsmyndighet 

for forsikring og tjenestepensjoner har framlagt for Europakommisjonen.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 76 av 20.3.2015, s. 13, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 62/2018 av 23. mars 2018 

om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 6 av 30.1.2020, 

s. 41. 

(1) EUT L 335 av 17.12.2009, s. 1. 
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9) Den europeiske tilsynsmyndighet for forsikring og tjenestepensjoner har holdt åpne offentlige høringer om utkastet til 

tekniske gjennomføringsstandarder som ligger til grunn for denne forordning, analysert de mulige tilknyttede kostnadene og 

fordelene samt innhentet uttalelse fra interessentgruppen opprettet i samsvar med artikkel 37 i europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) nr. 1094/2010(1). 

10) For å klargjøre hvilken tilsynsordning som gjelder i innfasingsperioden fastsatt i artikkel 308a i direktiv 2009/138/EF, 

som begynner 1. april 2015, er det viktig å sikre at denne forordning trer i kraft så snart som mulig etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Formål 

Denne forordning angir 

a) framgangsmåten nevnt i artikkel 112 i direktiv 2009/138/EF for godkjenning av søknader inngitt av forsikrings- og 

gjenforsikringsforetak om tillatelse til å benytte fulle eller partielle interne modeller for beregning av solvenskapitalkravet, 

b) framgangsmåten for godkjenning av søknader inngitt av forsikrings- og gjenforsikringsforetak om en større endring i den 

interne modellen og om endringer i retningslinjene for endring av intern modell i samsvar med artikkel 115 i  

direktiv 2009/138/EF. 

Artikkel 2 

Søknad om å få benytte en intern modell for beregning av solvenskapitalkravet 

1. Et forsikrings- eller gjenforsikringsforetak skal sende tilsynsmyndigheten en skriftlig søknad om tillatelse til å benytte en 

intern modell for beregning av solvenskapitalkravet. 

2. Søknaden skal inngis på et av de offisielle språkene i den medlemsstaten der forsikrings- eller gjenforsikringsforetaket har 

sitt hovedkontor, eller på et annet språk som er avtalt med tilsynsmyndighetene. 

3. Ved søknad om tillatelse til å benytte en intern modell for beregning av solvenskapitalkravet skal forsikrings- og 

gjenforsikringsforetakene framlegge dokumentasjon som viser hvordan den interne modellen oppfyller kravene i artikkel 101 

og artikkel 120–125 i direktiv 2009/138/EF, og når det gjelder en partiell intern modell, også artikkel 113 i direktiv 

2009/138/EF. Tilsynsmyndigheten kan anmode om ytterligere opplysninger i samsvar med artikkel 3. 

4. Dokumentasjonen nevnt i nr. 3 skal minst omfatte følgende: 

a) Et følgebrev med følgende innhold: 

i) En anmodning om tillatelse til å benytte en intern modell for beregning av solvenskapitalkravet fra og med en bestemt 

dato, og en generell redegjørelse for den interne modellen, herunder en kort beskrivelse av modellens struktur og 

anvendelsesområde. 

ii) En bekreftelse på at den interne modellen i perioden forut for søknaden har vært benyttet i risikostyringssystemet og 

beslutningsprosessene i samsvar med kravene i artikkel 120 i direktiv 2009/138/EF. 

iii) En bekreftelse på at søknaden er fullstendig og inneholder en nøyaktig beskrivelse av den interne modellen, og at ingen 

viktige opplysninger har blitt utelatt. 

iv) En bekreftelse på om forsikrings- eller gjenforsikringsforetaket inngår i en gruppe som benytter en intern modell for 

beregning av gruppens konsoliderte solvenskapitalkrav, eller på om en søknad om tillatelse til å benytte en intern 

modell for beregning av gruppens konsoliderte solvenskapitalkrav er inngitt uten at det har blitt meddelt beslutningen.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1094/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den 

europeiske tilsynsmyndighet for forsikring og tjenestepensjoner), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av 

kommisjonsbeslutning 2009/79/EF (EUT L 331 av 15.12.2010, s. 48). 
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v) En liste over andre søknader som forsikrings- eller gjenforsikringsforetaket har inngitt eller planlegger å inngi i løpet 

av de kommende seks månedene, om godkjenning av noen av postene oppført i artikkel 308a nr. 1 i direktiv 

2009/138/EF, med relevante søknadsdatoer. 

vi) Opplysninger om kontaktpersoner i forsikrings- eller gjenforsikringsforetaket som deltar i oppgaver i tilknytning til den 

interne modellen, samt om kontaktpersoner i foretaket som anmodninger om utfyllende opplysninger kan sendes til. 

b) En redegjørelse for hvordan den interne modellen dekker alle vesentlige og kvantifiserbare risikoer hos forsikrings- eller 

gjenforsikringsforetaket. Dersom søknaden om godkjenning gjelder en partiell intern modell, skal redegjørelsen være 

begrenset til vesentlige og kvantifiserbare risikoer innenfor den partielle interne modellens anvendelsesområde, og 

forsikrings- eller gjenforsikringsforetaket skal også redegjøre for hvordan tilleggsvilkårene nevnt i artikkel 113 i direktiv 

2009/138/EF er oppfylt. 

c) En redegjørelse for hvor hensiktsmessig og effektivt den interne modellen har latt seg integrere i risikostyringssystemet, og 

rollen den spiller i systemet for risikostyring og internkontroll, herunder hvordan den interne modellen gjør det mulig for 

forsikrings- eller gjenforsikringsforetaket å identifisere, måle, overvåke, styre og rapportere risikoene kontinuerlig; for dette 

formål skal søknaden inneholde relevante utdrag av retningslinjene for risikostyring nevnt i artikkel 41 nr. 3 i direktiv 

2009/138/EF. 

d) Forsikrings- eller gjenforsikringsforetakets vurdering av og begrunnelse for den interne modellens vesentlige sterke og 

svake sider og begrensninger ved den, herunder en egenvurdering av om den oppfyller kravene nevnt i nr. 2; forsikrings- 

eller gjenforsikringsforetaket skal også skissere planlagte framtidige forbedringer av den interne modellen med henblikk på 

å håndtere svake sider og begrensninger som er identifisert, eller utvikle eller utvide den interne modellen. 

e) Dersom forsikrings- eller gjenforsikringsforetaket inngår i en gruppe som benytter en intern modell for beregning av 

solvenskapitalkravet, eller dersom en søknad om tillatelse til å benytte en intern modell for beregning av gruppens konsoliderte 

solvenskapitalkrav er inngitt uten at det har blitt meddelt beslutningen, en redegjørelse for hvorfor gruppens interne modell ikke er 

egnet for foretakets risikoprofil, og for forskjellene mellom den interne modellen som skal benyttes på foretaksnivå, og den 

gruppeinterne modellen. 

f) Tekniske spesifikasjoner for den interne modellen, herunder en nærmere beskrivelse av modellens struktur, sammen med en liste 

over og begrunnelse for forutsetningene som ligger til grunn for den interne modellen dersom en justering av disse forutsetningene 

kan få en betydelig innvirkning på solvenskapitalkravet. 

g) En redegjørelse som viser at forsikrings- eller gjenforsikringsforetakets interne kontrollsystem er hensiktsmessig, idet det 

tas hensyn til modellens struktur og dekning. 

h) En redegjørelse som viser at personalet som har ansvar for å videreutvikle og validere den interne modellen, har 

tilstrekkelige ressurser og ferdigheter og den nødvendige objektivitet. 

i) Retningslinjene for endring av den interne modellen nevnt i artikkel 115 i direktiv 2009/138/EF. 

j) En beskrivelse av prosessen som sikrer samsvar mellom metodene som benyttes i den interne modellen for beregning av 

den forventede sannsynlighetsfordelingen, og metodene som brukes ved beregning av forsikringstekniske avsetninger i 

samsvar med artikkel 121 nr. 2 i direktiv 2009/138/EF. 

k) En liste over de dataene som benyttes i den interne modellen, med nærmere angivelse av kilde, egenskaper og anvendelse, 

og en beskrivelse av prosessen som sikrer at dataene er nøyaktige, fullstendige og hensiktsmessige. 

l) Resultatene for den siste resultatanalysen og spesifisering av resultatanalysen i samsvar med artikkel 123 i direktiv 

2009/138/EF, herunder overskudd og tap, foretakets største forretningsenheter og fordelingen av samlet resultat på 

risikokategorier og største forretningsenheter. 

m) En beskrivelse av den uavhengige valideringen av den interne modellen og en rapport om resultatene av den siste 

valideringen i samsvar med artikkel 124 i direktiv 2009/138/EF, herunder hvilke anbefalinger som er gitt og hvordan de har 

blitt fulgt. 

n) En liste over dokumenter som inngår i dokumentasjonen for den interne modellen fastsatt i artikkel 125 i  

direktiv 2009/138/EF.  
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o) Dersom et forsikrings- eller gjenforsikringsforetak bruker en modell eller data levert av en tredjepart som nevnt i artikkel 126 i 

direktiv 2009/138/EF, en demonstrasjon av at bruken av en slik ekstern modell eller slike eksterne data ikke svekker 

forsikrings- eller gjenforsikringsforetakets evne til å oppfylle kravene i artikkel 101 og artikkel 120–125 i nevnte direktiv, og 

dersom det gjelder en partiell intern modell i henhold til artikkel 113 i nevnte direktiv, at nevnte modell eller data er egnet for 

bruk i den interne modellen, og en redegjørelse for hvorfor eksterne modeller eller data foretrekkes framfor interne modeller 

eller data. 

p) Et anslag over solvenskapitalkravet, beregnet med den interne modellen på mest mulig detaljert nivå i henhold til 

forsikrings- eller gjenforsikringsforetakets kategorisering av risiko, samt et anslag over solvenskapitalkravet beregnet med 

standardformelen på mest mulig detaljert nivå, for det siste tidspunktet før datoen for inngivelse av søknaden der 

solvenskapitalkravet ble beregnet med standardformelen. Dersom søknaden inngis før solvenskapitalkravet er beregnet, 

skal anslaget over solvenskapitalkravet i samsvar med standardformelen beregnes med standardformelens parametrer og 

ikke parametrer som er spesifikke for forsikrings- eller gjenforsikringsforetaket. 

q) En identifikasjon av de delene av forsikrings- eller gjenforsikringsforetakets virksomhet som er klassifisert som en større 

forretningsenhet, og en begrunnelse for denne klassifiseringen. 

r) Når det gjelder partielle interne modeller, en redegjørelse for hvordan den foreslåtte integreringsteknikken oppfyller 

kravene i artikkel 113 nr. 1 i direktiv 2009/138/EF, og når det gjelder andre teknikker enn standardteknikken nevnt i 

artikkel 239 nr. 1 i delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/35(1), en begrunnelse for den foreslåtte 

integreringsteknikken. 

5. Forsikrings- og gjenforsikringsforetaket skal framlegge dokumentasjon på at søknaden er godkjent av administrasjons-, 

ledelses- eller kontrollorganer som angitt i artikkel 116 i direktiv 2009/138/EF. 

6. Forsikrings- eller gjenforsikringsforetaket skal framlegge en liste over alle dokumenter og bilag søknaden inneholder. Dersom 

innholdet i et dokument er relevant for andre dokumenter, skal forsikrings- eller gjenforsikringsforetaket redegjøre for hvorfor det 

er relevant, og angi krysshenvisninger. 

Artikkel 3 

Vurdering av søknaden 

1. Tilsynsmyndigheten skal bekrefte mottak av søknaden fra forsikrings- eller gjenforsikringsforetaket. 

2. Tilsynsmyndighetene skal avgjøre om søknaden er fullstendig innen 30 dager etter at den ble mottatt. En søknad om 

tillatelse til å benytte en intern modell for beregning av solvenskapitalkravet skal anses som fullstendig dersom den inneholder 

all dokumentasjon som angis i artikkel 2 nr. 2. 

3. Dersom tilsynsmyndighetene fastslår at søknaden ikke er fullstendig, skal de umiddelbart underrette forsikrings- eller 

gjenforsikringsforetaket som har inngitt søknaden, om at saksbehandlingsfristen på seks måneder ikke har begynt å løpe, med 

en nærmere begrunnelse for hvorfor søknaden ikke er fullstendig. 

4. Dersom tilsynsmyndighetene fastslår at søknaden er fullstendig, skal de underrette forsikrings- eller gjenforsikrings-

foretaket som har inngitt søknaden, om at søknaden er fullstendig og fra hvilken dato saksbehandlingsfristen på seks måneder 

begynner å løpe. Denne datoen skal være den dagen den fullstendige søknaden ble mottatt. 

5. Selv om tilsynsmyndighetene fastslår at en søknad er fullstendig, skal den likevel kunne anmode om tilleggsopplysninger 

dersom dette er nødvendig for å utføre vurderingen. Anmodningen skal angi hvilke tilleggsopplysninger som kreves, og skal 

inneholde en begrunnelse for anmodningen. 

6. Forsikrings- eller gjenforsikringsforetaket skal sørge for at tilsynsmyndighetene under vurderingen av søknaden har 

tilgang til alle dokumentene nevnt i artikkel 125 i direktiv 2009/138/EF, om mulig også i elektronisk form. 

7. Vurderingen av søknaden skal innebære løpende kommunikasjon med forsikrings- eller gjenforsikringsforetaket, blant 

annet om eventuelle anmodninger om justeringer av den interne modellen, og dersom det gjelder en partiell intern modell, om 

en overgangsplan som fastsatt i artikkel 113 i direktiv 2009/138/EF.  

  

(1) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/35 av 10. oktober 2014 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF om adgang 

til å starte og utøve virksomhet innen forsikring og gjenforsikring (Solvens II) (EUT L 12 av 17.1.2015, s. 1). 
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8. Dersom tilsynsmyndighetene fastslår at det er mulig å godkjenne den interne modellen med visse justeringer, kan de 

underrette forsikrings- eller gjenforsikringsforetaket om dette. 

9. Dersom tilsynsmyndighetene anmoder om tilleggsopplysninger eller justeringer av den interne modellen, kan forsikrings- 

eller gjenforsikringsforetaket anmode om avbrytelse av saksbehandlingsfristen på seks måneder nevnt i artikkel 112 nr. 4 i 

direktiv 2009/138/EF. Saksbehandlingsfristen begynner å løpe igjen så snart forsikrings- eller gjenforsikringsforetaket har gjort 

de nødvendige justeringene og tilsynsmyndighetene har mottatt en endret søknad som inneholder dokumentasjon på de 

justeringene som er gjort. Tilsynsmyndighetene skal deretter underrette forsikrings- eller gjenforsikringsforetaket om den nye 

saksbehandlingsfristen. 

Artikkel 4 

Foretakets rett til å trekke tilbake søknaden 

Et forsikrings- eller gjenforsikringsforetak som har inngitt en søknad om tillatelse til å benytte en intern modell for beregning 

av solvenskapitalkravet, kan trekke tilbake søknaden ved skriftlig underretning til tilsynsmyndigheten på et hvilket som helst 

tidspunkt før det er truffet beslutning om søknaden. 

Artikkel 5 

Beslutning om søknaden 

1. Tilsynsmyndigheten skal godkjenne en søknad om bruk av en intern modell bare dersom den anser det godtgjort at 

forsikrings- eller gjenforsikringsforetakets systemer for identifikasjon, måling, overvåking, styring og rapportering av risiko er 

dekkende, og særlig dersom den anser det godtgjort at den interne modellen oppfyller kravene i artikkel 101, artikkel 112 og 

artikkel 120–125 i direktiv 2009/138/EF, og også artikkel 113 i nevnte direktiv dersom det gjelder en partiell intern modell. 

2. Tilsynsmyndigheten skal dessuten godkjenne en søknad om bruk av en intern modell bare dersom den anser det godtgjort at 

retningslinjene for endring av modell oppfyller kravene i artikkel 115 i direktiv 2009/138/EF. Når tilsynsmyndigheten har truffet 

beslutning om søknaden, skal den uten unødig opphold skriftlig underrette forsikrings- eller gjenforsikringsforetaket om 

beslutningen. Beslutningen skal inneholde følgende opplysninger: 

a) Dersom tilsynsmyndigheten godkjenner søknaden, fra hvilken dato modellen skal brukes for å beregne solvenskapi-

talkravet. 

b) Dersom tilsynsmyndigheten godkjenner søknaden, eventuelle vilkår knyttet til beslutningen om godkjenning, sammen med 

begrunnelsen for disse vilkårene. 

c) Dersom tilsynsmyndigheten avslår søknaden, begrunnelsen for beslutningen. 

d) Dersom tilsynsmyndigheten har bedt om en overgangsplan i samsvar med artikkel 113 i direktiv 2009/138/EF, en 

beslutning om godkjenning av overgangsplanen nevnt i artikkel 6. 

3. Tilsynsmyndighetene skal ikke offentliggjøre at et forsikrings- eller gjenforsikringsforetak har søkt om tillatelse til å 

benytte en intern modell for beregning av solvenskapitalkravet, eller om en søknad er blitt avslått eller trukket tilbake. 

Artikkel 6 

Overgangsplan for å utvide modellens anvendelsesområde 

1. I tilfellet nevnt i artikkel 113 nr. 2 i direktiv 2009/138/EF skal tilsynsmyndigheten redegjøre for grunnene til at den krever 

en overgangsplan, og fastsette anvendelsesområdet som den interne modellen minst skal dekke etter at overgangsplanen er 

gjennomført. 

2. Overgangsplanen skal godkjennes av forsikrings- eller gjenforsikringsforetakets administrasjons-, ledelses- eller kontroll-

organ og skal inneholde en klar angivelse av gjennomføringsperioden for planen, utvidelsen av anvendelsesområdet og nødvendige 

tiltak og ressurser for å utvide den interne modellens anvendelsesområde. Tilsynsmyndighetene skal vurdere planen som 

framlegges av foretaket. Tilsynsmyndigheten kan om nødvendig anmode om at en endret overgangsplan som er godkjent av 

administrasjons-, ledelses- eller kontrollorganet, framlegges for godkjenning. 
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3. Dersom foretaket unnlater å gjennomføre overgangsplanen for å utvide modellens anvendelsesområde, kan til-

synsmyndigheten, uten at dette berører eventuelle andre tilsynstiltak, treffe et av følgende tiltak: 

a) Forlenge fristen for gjennomføring av planen. 

b) Forlenge fristen for gjennomføring av planen, forutsatt at det gjøres endringer i planen. 

c) Kreve at forsikrings- eller gjenforsikringsforetaket beregner solvenskapitalkravet i samsvar med standardformelen angitt i 

artikkel 103–111 i direktiv 2009/138/EF. 

d) Tillate bruk av en partiell intern modell med et mer begrenset anvendelsesområde enn det anvendelsesområdet som minst 

skal dekkes i henhold til nr. 1. 

Artikkel 7 

Endringer i den interne modellen 

1. Når et forsikrings- eller gjenforsikringsforetak søker om godkjenning av en større endring i den interne modellen, skal 

søknaden inneholde dokumentasjon som viser at kravene i artikkel 101, artikkel 112 og artikkel 120–126 i direktiv 2009/138/EF, 

og også artikkel 113 i nevnte direktiv dersom det gjelder en partiell intern modell, vil være oppfylt når endringene er gjennomført. 

2. I søknaden skal forsikrings- eller gjenforsikringsforetaket legge ved dokumentene angitt i artikkel 2 dersom innholdet i 

dem vil bli påvirket av den større endringen i den interne modellen, sammen med en angivelse av hvordan de er endret og en 

nærmere beskrivelse av de kvalitative og kvantitative konsekvensene av den større endringen i den godkjente interne modellen 

og dens ringvirkninger. 

Artikkel 8 

Endringer i retningslinjene for endring av intern modell 

1. Når et forsikrings- eller gjenforsikringsforetak søker om godkjenning av en endring i retningslinjene for endring av intern 

modell, skal det i søknaden begrunne endringen av retningslinjene og legge ved dokumentasjon på at kravene for å godkjenne 

disse retningslinjene vil være oppfylt når endringene er gjennomført. 

2. Tilsynsmyndighetene skal godkjenne søknaden om å endre retningslinjene for endring av intern modell bare dersom de 

finner det godtgjort at anvendelsesområdet for retningslinjene er omfattende og framgangsmåtene beskrevet i retningslinjene for 

endring av intern modell sikrer at den interne modellen løpende oppfyller kravene fastsatt i artikkel 101, artikkel 112 og artikkel 

120–125 i direktiv 2009/138/EF, og når det gjelder en partiell intern modell, også artikkel 113 i nevnte direktiv. 

Artikkel 9 

Ikrafttredelse 

Denne forordning trer i kraft 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 19. mars 2015. 

For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2015/461 

av 19. mars 2015 

om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for prosessen for å nå en felles beslutning om 

søknaden om å benytte en gruppeintern modell i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 

2009/138/EF(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF av 25. november 2009 om adgang til å starte og utøve 

virksomhet innen forsikring og gjenforsikring (Solvens II)(1), særlig artikkel 231 nr. 4, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) En effektiv utveksling av hensiktsmessige opplysninger mellom de berørte nasjonale tilsynsmyndighetene er avgjørende 

for en effektiv prosess for å nå en felles beslutning om gruppeinterne modeller. 

2) For å sikre en ensartet anvendelse av prosessen for å nå en felles beslutning er det viktig at hvert enkelt trinn er klart 

definert. En klar prosess letter også utvekslingen av opplysninger, fremmer gjensidig forståelse, utvikler forbindelsene 

mellom de berørte tilsynsmyndighetene og fremmer et effektivt tilsyn. 

3) En rettidig og realistisk planlegging av den felles beslutningsprosessen er av avgjørende betydning. Hver berørt 

tilsynsmyndighet bør gi gruppetilsynsmyndigheten relevante opplysninger til rett tid. 

4) Klare prosesser for innholdet i og gjennomføringen av en felles beslutning bør innføres og dokumenteres for å sikre at 

den er utførlig begrunnet. 

5) Prosessen for å nå en felles beslutning om søknaden om tillatelse til å benytte en gruppeintern modell bør være den 

samme som for en felles beslutning om større endringer og for endringer i retningslinjene som skal følges ved endring 

av modellen for gruppeinterne modeller. 

6) Denne forordning bygger på utkastet til tekniske gjennomføringsstandarder som Den europeiske tilsynsmyndighet for 

forsikring og tjenestepensjoner (EIOPA) har framlagt for Kommisjonen. 

7) EIOPA har holdt åpne offentlige høringer om utkastet til tekniske gjennomføringsstandarder som ligger til grunn for 

denne forordning, analysert de mulige tilknyttede kostnadene og fordelene samt innhentet uttalelse fra interessent-

gruppen som er opprettet i samsvar med artikkel 37 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1094/2010(2). 

8) For å klargjøre hvilken tilsynsordning som gjelder i innfasingsperioden fastsatt i artikkel 308a i direktiv 2009/138/EF, 

som begynner 1. april 2015, er det viktig å sikre at denne forordning trer i kraft så snart som mulig etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Formål og virkeområde 

I denne forordning fastsettes framgangsmåtene som tilsynsmyndighetene skal følge for å nå en felles beslutning som nevnt i 

artikkel 231 nr. 2 i direktiv 2009/138/EF om søknaden om tillatelse til å benytte en gruppeintern modell for beregning av 

gruppens konsoliderte solvenskapitalkrav samt solvenskapitalkravet for forsikrings- og gjenforsikringsforetakene i gruppen.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 76 av 20.3.2015, s. 19, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 62/2018 av 23. mars 2018 

om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 6 av 30.1.2020, 

s. 41. 

(1) EUT L 335 av 17.12.2009, s. 1. 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1094/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den 

europeiske tilsynsmyndighet for forsikring og tjenestepensjoner), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av 

kommisjonsbeslutning 2009/79/EF (EUT L 331 av 15.12.2010, s. 48). 

2020/EØS/45/47 
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Artikkel 2 

Definisjon 

I denne forordning menes med «berørte tilsynsmyndigheter» tilsynsmyndighetene i alle medlemsstatene der hvert enkelt 

tilknyttet forsikrings- og gjenforsikringsforetak som søker om tillatelse til å benytte den gruppeinterne modellen for beregning 

av solvenskapitalkrav, har sitt hovedkontor. 

Artikkel 3 

Avtale om prosessen 

1. De berørte tilsynsmyndighetene skal bli enige om prosessen for å nå en felles beslutning og på hvilken måte prosessen bør 

formaliseres, herunder tidsplanen, de viktigste trinnene og resultatene, idet det også tas hensyn til kravene i direktiv 

2009/138/EF som nærmere angitt i delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/35(1), som utfyller direktiv 2009/138/EF. For å 

gjøre sitt ytterste for å nå en felles beslutning i samsvar med artikkel 231 nr. 2 i direktiv 2009/138/EF, skal alle berørte 

tilsynsmyndigheter sikre at de viktigste trinnene og resultatene som er fastsatt for den avtalte prosessen, følges til rett tid. 

2. De berørte tilsynsmyndighetene skal, når de blir enige om prosessen, ta hensyn til eventuelle rettslige hindringer eller 

interne prosesser som kan hindre dem i formelt å ta stilling til en søknad innenfor den angitte tidsrammen. For dette formål skal 

alle berørte tilsynsmyndigheter underrette de øvrige myndighetene om eventuelle rettslige hindringer eller interne prosesser 

innenfor deres respektive myndighetsområder. 

3. De berørte tilsynsmyndighetene skal gi de øvrige berørte myndighetene alle opplysninger som kan være relevante for 

beslutningen om søknaden, så snart det er praktisk mulig. 

4. Dersom en berørt tilsynsmyndighet tar opp et spørsmål som gjelder prosessen, særlig når det ikke er sannsynlig at det kan 

oppnås enighet om en beslutning, skal den redegjøre for grunnene til dette for de øvrige berørte tilsynsmyndighetene og angi 

om den har til hensikt å framlegge saken for EIOPA i samsvar med artikkel 231 nr. 3 i direktiv 2009/138/EF. 

Gruppetilsynsmyndigheten skal gjennomføre drøftinger med alle berørte tilsynsmyndigheter med sikte på å finne en løsning. 

Tilsynsmyndighetene skal bli enige om en tidsramme for å komme fram til en løsning. 

5. Dersom det ikke oppnås en tilfredsstillende løsning innenfor den avtalte tidsrammen og den berørte tilsynsmyndigheten 

beslutter å framlegge saken for EIOPA, skal den gjøre det omgående. 

Artikkel 4 

Forslag til beslutning 

1. Før de berørte tilsynsmyndighetene legger fram et forslag til beslutning, skal de bekrefte at søknaden er ferdig vurdert, og 

at utfallet av denne vurderingen danner grunnlaget for å treffe beslutning om søknaden. 

2. De øvrige berørte tilsynsmyndighetene skal legge fram sine innspill til forslaget til beslutning for gruppetilsynsmyndigheten i 

form av et skriftlig sammendrag av utfallet av vurderingen. 

3. Gruppetilsynsmyndigheten skal på grunnlag av innspillene fra de øvrige berørte tilsynsmyndighetene nevnt i nr. 2 

utarbeide et skriftlig forslag til beslutning, herunder, dersom det er relevant, vilkårene som gjelder for den foreslåtte 

beslutningen. Dette forslaget skal inneholde begrunnelsen for beslutningen, og dersom det er relevant, vilkårene. 

4. Ved utarbeiding av et forslag til beslutning skal gruppetilsynsmyndigheten, dersom det er relevant, ta hensyn til synspunktene 

som de øvrige berørte tilsynsmyndighetene har gitt uttrykk for under vurderingen av om den gruppeinterne modellen er egnet for 

beregning av gruppens konsoliderte solvenskapitalkrav. Dersom det er relevant, skal gruppetilsynsmyndigheten også ta hensyn til 

synspunktene fra de øvrige tilsynsmyndighetene i tilsynskollegiet med hensyn til den gruppeinterne modellen. 

5. Gruppetilsynsmyndigheten skal sende forslaget til beslutning til de berørte tilsynsmyndighetene og eventuelt til øvrige 

medlemmer og deltakere i kollegiet.  

  

(1) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/35 av 10. oktober 2014 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF om adgang 

til å starte og utøve virksomhet innen forsikring og gjenforsikring (Solvens II) (EUT L 12 av 17.1.2015, s. 1). 
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6. De øvrige berørte tilsynsmyndighetene skal avgi en skriftlig uttalelse til gruppetilsynsmyndigheten om forslaget til 

beslutning, herunder, dersom det er relevant, om vilkårene som gjelder for den foreslåtte beslutningen. Gruppetilsyns-

myndigheten skal samle de mottatte uttalelsene og gi de øvrige berørte tilsynsmyndighetene et sammendrag av dem. 

7. Gruppetilsynsmyndigheten skal avholde minst ett møte med de øvrige berørte tilsynsmyndighetene for å drøfte forslaget 

til beslutning og de avgitte uttalelsene. Disse møtene kan være fysiske møter eller, dersom alle de berørte tilsynsmyndighetene 

er enige, møter som avholdes på andre måter. Drøftingen skal ha som mål å oppnå enighet om en felles beslutning. Alle de 

berørte tilsynsmyndighetene skal deretter bekrefte sine synspunkter eller underrette gruppetilsynsmyndigheten skriftlig om sine 

endelige synspunkter og forbehold. 

Artikkel 5 

Endelig beslutning 

1. Når en felles beslutning er truffet i tilfellet angitt i artikkel 231 nr. 5 i direktiv 2009/138/EF, skal gruppetilsynsmyndigheten 

a) dokumentere den endelig beslutningen om søknaden og eventuelle vilkår som gjelder for beslutningen, 

b) sende den endelige beslutningen til alle kollegiemedlemmer og eventuelt til deltakerne sammen med de berørte 

tilsynsmyndighetenes synspunkter. 

I tilfellet nevnt i første ledd skal avtalen om den endelige beslutningen bekreftes skriftlig av representanter for de berørte 

tilsynsmyndighetene som har den nødvendige myndighet til å forplikte sine respektive myndigheter. 

2. Dersom det ikke treffes en felles beslutning i tilfellet nevnt i artikkel 231 nr. 6 i direktiv 2009/138/EF, skal gruppetil-

synsmyndigheten 

a) dokumentere sin endelige beslutning, 

b) dokumentere synspunktene og forbeholdene nevnt i artikkel 4 nr. 7, 

c) angi de relevante berørte tilsynsmyndighetenes synspunkter og forbehold og eventuelt forklare hvorfor gruppetilsyns-

myndigheten har avveket fra disse synspunktene i det dokumentet med beslutningen som den framlegger for de berørte 

tilsynsmyndighetene i samsvar med artikkel 231 nr. 6 i direktiv 2009/138/EF, 

d) sende beslutningen til de øvrige kollegiemedlemmene og eventuelt til deltakerne sammen med de berørte tilsynsmyndighetenes 

synspunkter og forbehold. 

Artikkel 6 

Melding om beslutningen 

1. Når en endelig beslutning er truffet, skal gruppetilsynsmyndigheten omgående underrette søkeren. 

2. Dersom det gis tillatelse til å benytte den gruppeinterne modellen, skal gruppetilsynsmyndigheten ta følgende opplysninger 

med i beslutningen: 

a) Om beslutningen var en felles beslutning i samsvar med artikkel 231 nr. 5 i direktiv 2009/138/EF, eller om den er truffet av 

gruppetilsynsmyndigheten i samsvar med artikkel 231 nr. 6 i direktiv 2009/138/EF. 

b) Begrunnelsen for beslutningen. 

c) Navnene på tilknyttede foretak som er omfattet av anvendelsesområdet for den interne modellen for beregning av gruppens 

solvenskapitalkrav. 

d) Navnene på tilknyttede foretak som har tillatelse til å benytte den gruppeinterne modellen for beregning av sitt 

solvenskapitalkrav. 

e) Dersom det er relevant, risikoene og de største forretningsenhetene som er omfattet av den partielle interne modellen. 

f) Fra hvilken dato solvenskapitalkravet angitt i bokstav c) og d) skal beregnes ved hjelp av den gruppeinterne modellen. 
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g) Dersom det er relevant, vilkårene som gjelder for tillatelsen til å benytte den gruppeinterne modellen, og begrunnelsen for 

disse vilkårene. 

h) Dersom det er relevant, et krav om at foretaket skal utarbeide og legge fram en plan om å utvide den interne modellens 

anvendelsesområde, herunder en beskrivelse av og tidsramme for planen. 

i) Dersom det er relevant, den godkjente integreringsteknikken som skal brukes til å integrere den partielle interne modellen i 

solvenskapitalkravets standardformel. 

3. Ved avslag på søknad om å benytte den gruppeinterne modellen skal gruppetilsynsmyndigheten ta med i beslutningen en 

kort beskrivelse av de delene eller aspektene ved den interne modellen som ikke oppfyller kravene til å benytte en gruppeintern 

modell, samt en nøyaktig henvisning til kravene som ikke er oppfylt. Meldingen skal også angi at avslaget ikke er ensbetydende 

med at andre krav er blitt vurdert som oppfylt. 

Artikkel 7 

Ikrafttredelse 

Denne forordning trer i kraft 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 19. mars 2015. 

For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2015/462 

av 19. mars 2015 

om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for framgangsmåtene for tilsynsmyndighetens 

godkjenning av etablering av spesialforetak, for samarbeid og utveksling av opplysninger mellom 

tilsynsmyndigheter når det gjelder spesialforetak, samt for fastsettelse av formater og maler for 

opplysningene som spesialforetakene skal rapportere i samsvar med europaparlaments- og  

rådsdirektiv 2009/138/EF(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF av 25. november 2009 om adgang til å starte og utøve 

virksomhet innen forsikring og gjenforsikring (Solvens II)(1), særlig artikkel 211 nr. 2 bokstav a) og b), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ingen spesialforetak kan etableres og påta seg risiko fra forsikrings- eller gjenforsikringsforetak før de har fått den 

nødvendige tillatelsen fra tilsynsmyndigheten. Vilkårene og framgangsmåtene som skal følges for innvilgelse og 

tilbakekalling av slik tillatelse, herunder dokumentasjonskravene, er omfattet av direktiv 2009/138/EF og bør utfylles 

med denne forordning. 

2) Dersom et spesialforetak påtar seg risiko fra flere enn ett forsikrings- eller gjenforsikringsforetak, bør det til enhver tid 

råde over eiendeler som tilsvarer eller overstiger dets samlede største risikoeksponering på bakgrunn av hver enkelt 

avtaleforpliktelse. Når en tilsynsmyndighet skal gi sin tillatelse, bør den vurdere om denne forpliktelsen er oppfylt, og ta 

hensyn til hver enkelt avtale og risikooverføring. 

3) Det er viktig å fastsette framgangsmåter for samarbeid og utveksling mellom tilsynsmyndigheter av opplysninger som 

skal anvendes i tilfeller der spesialforetaket er etablert i en annen medlemsstat enn den medlemsstaten der forsikrings- 

eller gjenforsikringsforetaket som det påtar seg risiko fra, er etablert. Samarbeid og utveksling av opplysninger mellom 

disse tilsynsmyndighetene er særlig viktig i prosessen der tilsynsmyndigheten skal godkjenne spesialforetaket. Dersom 

det skjer vesentlige endringer som vil kunne hindre spesialforetaket i å oppfylle kravene i artikkel 211 i direktiv 

2009/138/EF, eller dersom tillatelsen tilbakekalles eller bortfaller, er det viktig at tilsynsmyndighetene samarbeider og 

utveksler opplysninger for å sikre et effektivt og formålstjenlig tilsyn. 

4) Kravene til tilsynsrapportering, som er fastsatt i artikkel 325 i delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/35(2), bør 

gjøre det mulig for spesialforetakenes tilsynsmyndigheter å vurdere om spesialforetaket fortsatt oppfyller de relevante 

kravene. Disse kravene bør suppleres med malene og formatene fastsatt i denne forordning. 

5) For å få en klarere forståelse av hvilke tekniske regler som bør fastsettes, er det nødvendig å definere begrepet 

spesialforetak med flere avtaler. 

6) Denne forordning bygger på utkastet til tekniske gjennomføringsstandarder som Den europeiske tilsynsmyndighet for 

forsikring og tjenestepensjoner (EIOPA) har framlagt for Kommisjonen. 

7) EIOPA har holdt åpne offentlige høringer om utkastet til tekniske gjennomføringsstandarder som ligger til grunn for denne 

forordning, analysert de mulige tilknyttede kostnadene og fordelene samt innhentet uttalelse fra interessentgruppen for 

forsikring og gjenforsikring opprettet i samsvar med artikkel 37 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 1094/2010(3).  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 76 av 20.3.2015, s. 23, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 62/2018 av 23. mars 2018 

om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 6 av 30.1.2020, 

s. 41. 

(1) EUT L 335 av 17.12.2009, s. 1. 

(2) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/35 av 10. oktober 2014 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF om adgang 

til å starte og utøve virksomhet innen forsikring og gjenforsikring (Solvens II) (EUT L 12 av 17.1.2015, s. 1). 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1094/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den 

europeiske tilsynsmyndighet for forsikring og tjenestepensjoner), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av 

kommisjonsbeslutning 2009/79/EF (EUT L 331 av 15.12.2010, s. 48). 
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8) For å klargjøre hvilken tilsynsordning som gjelder i innfasingsperioden fastsatt i artikkel 308a i direktiv 2009/138/EF, 

som begynner 1. april 2015, er det viktig å sikre at denne forordning trer i kraft så snart som mulig etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Formål 

I denne forordning fastsettes 

a) framgangsmåtene som skal følges ved tildeling og tilbakekalling av tilsynsmyndighetens tillatelse til etablering av 

spesialforetak, 

b) framgangsmåtene som skal følges for samarbeid og utveksling av opplysninger mellom tilsynsmyndighetene i medlemsstaten der 

spesialforetaket er etablert, og tilsynsmyndigheten i den medlemsstaten der forsikrings- eller gjenforsikringsforetaket som 

overfører risikoen, er etablert, 

c) formatene og malene som spesialforetaket skal anvende ved den årlige rapporteringen av opplysninger. 

Artikkel 2 

Definisjon 

I denne forordning menes med «spesialforetak med flere avtaler» et spesialforetak som overtar risiko fra et eller flere 

forsikrings- eller gjenforsikringsforetak i henhold til to eller flere avtaler. 

Artikkel 3 

Tillatelse fra tilsynsmyndigheten til å etablere spesialforetak 

Spesialforetaket skal søke om tillatelse fra tilsynsmyndigheten i medlemsstaten til å etablere sitt hovedkontor på medlems-

statens territorium. 

Artikkel 4 

Tilsynsmyndighetens beslutning 

1. Tilsynsmyndigheten i den medlemsstaten der spesialforetaket er etablert eller skal etableres, skal treffe beslutning om en 

søknad om tillatelse innen seks måneder etter at søknaden ble mottatt. 

2. I sin beslutning om å gi tillatelse skal tilsynsmyndigheten angi den virksomheten som spesialforetaket gis tillatelse til å 

utøve, og dersom det er relevant, eventuelle vilkår for denne virksomheten. 

3. Ethvert avslag på en søknad om tillatelse skal inneholde en begrunnelse for avslaget og skal meddeles søkeren av 

tilsynsmyndigheten. 

Artikkel 5 

Dokumentasjonskrav 

Når et spesialforetak søker om tillatelse til etablering, skal det godtgjøre at kravene fastsatt i artikkel 318–324 og artikkel 326 

og 327 i delegert forordning (EU) 2015/35 er oppfylt, og at spesialforetaket er i stand til å oppfylle kravene i artikkel 325 i 

delegert forordning (EU) 2015/35 ved å legge fram dokumentasjon på dette i søknaden sin. Ved inngivelse av en søknad om 

tillatelse skal søkeren minst framlegge dokumentasjonen fastsatt i vedlegg I. Dokumentasjonen skal beskrive spesialforetakets 

struktur, risikoen det skal påta seg, og hvordan det skal finansieres.  
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Artikkel 6 

Tilbakekalling av tillatelse 

1. Tilsynsmyndigheten som gir tillatelse til etablering av et spesialforetak, kan tilbakekalle tillatelsen dersom 

a) spesialforetaket ikke lenger oppfyller vilkårene som var utgangspunktet for at etableringen av spesialforetaket opprinnelig 

ble godkjent, 

b) spesialforetaket grovt har misligholdt sine forpliktelser i henhold til de reglene det er underlagt. 

2. I tilfellet nevnt i nr. 1 bokstav b) ovenfor skal tilsynsmyndigheten anse at spesialforetaket grovt har misligholdt sine 

forpliktelser dersom det ikke til enhver tid oppfyller kravet om å være fullfinansiert, og etter tilsynsmyndighetens vurdering 

ikke vil være i stand til å sikre overholdelse innen rimelig tid. 

3. Enhver beslutning om tilbakekalling av tillatelsen skal være utførlig begrunnet og omgående meddeles spesialforetaket. 

Artikkel 7 

Spesialforetak med flere avtaler 

1. Ved søknad om tillatelse fra tilsynsmyndigheten til etablering av et spesialforetak med flere avtaler skal søkeren dessuten 

godtgjøre overfor tilsynsmyndigheten at spesialforetakets solvens ikke kan påvirkes av en eventuell avvikling av noen av de 

forsikrings- eller gjenforsikringsforetakene som har overført risiko til det, og at spesialforetaket med flere avtaler til enhver tid 

kan oppfylle solvenskravet. 

2. For å vise at spesialforetakets solvens ikke vil bli påvirket av en eventuell avvikling av et av forsikrings- eller 

gjenforsikringsforetakene som har overført risiko til det, skal spesialforetaket framlegge tilstrekkelig dokumentasjon til at 

tilsynsmyndigheten kan vurdere den samlede største risikoeksponeringen for det berørte spesialforetaket med flere avtaler og 

den samlede største risikoeksponeringen som følger av hver enkelt avtale om overføring av risiko fra et forsikrings- eller 

gjenforsikringsforetak. 

3. Ved søknad om tillatelse fra tilsynsmyndighetene til etablering av et spesialforetak med flere avtaler skal søkeren framlegge 

tilstrekkelig dokumentasjon på at foretaket oppfyller vilkårene fastsatt i artikkel 319–321 og artikkel 326 i gjennomførings-

bestemmelsene, idet det tas hensyn til hver enkelt avtale for å fastslå om spesialforetaket med flere avtaler oppfyller solvenskravene. 

4. Dersom søkeren ikke kan framlegge tilstrekkelig dokumentasjon i samsvar med bestemmelsene i nr. 1–3, skal 

tilsynsmyndigheten avslå søknaden om etablering av spesialforetaket med flere avtaler. 

Artikkel 8 

Løpende samarbeid mellom tilsynsmyndighetene 

1. Dersom spesialforetaket som påtar seg risiko fra et forsikrings- eller gjenforsikringsforetak, er etablert i en medlemsstat 

som ikke er den medlemsstaten der forsikrings- eller gjenforsikringsforetaket har tillatelse, skal de berørte tilsynsmyndighetene 

samarbeide fortløpende. 

2. Tilsynsmyndighetene skal utveksle opplysninger som er relevante for utøvelsen av deres tilsynsoppgaver, herunder 

opplysninger om eventuelle planlagte tilsynstiltak mot spesialforetaket eller forsikrings- og gjenforsikringsforetakene som 

overfører risiko, dersom dette kan påvirke tilsynet med nevnte spesialforetak eller forsikrings- og gjenforsikringsforetak som 

overfører risiko. Tilsynsmyndighetene skal i slike tilfeller omgående underrette hverandre om dette. 

Artikkel 9 

Forutgående samråd før en tillatelse gis 

Før tillatelse gis, skal tilsynsmyndigheten som søknaden om tillatelse til å etablere et spesialforetak er inngitt til, rådføre seg 

med tilsynsmyndigheten i den medlemsstaten der forsikrings- eller gjenforsikringsforetaket som overfører risiko, er etablert.  
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Artikkel 10 

Underretning om endringer 

Tilsynsmyndigheten for spesialforetaket skal omgående oversende alle relevante opplysninger mottatt fra et spesialforetak i 

henhold til artikkel 325 nr. 5 i delegert forordning (EU) 2015/35 om enhver endring som kan påvirke spesialforetakets overholdelse 

av kravene i artikkel 318–324 og artikkel 326 og 327 i delegert forordning (EU) 2015/35, til tilsynsmyndigheten for forsikrings- 

eller gjenforsikringsforetaket som overfører risiko til spesialforetaket. Dersom spesialforetaket ikke oppfyller solvenskravet, skal 

tilsynsmyndigheten omgående gi underretning om dette. 

Artikkel 11 

Underretning om tilbakekalling av tillatelse 

Dersom spesialforetakets tillatelse tilbakekalles, skal tilsynsmyndigheten for spesialforetaket omgående underrette 

tilsynsmyndigheten for forsikrings- eller gjenforsikringsforetaket som overfører risiko til spesialforetaket. 

Artikkel 12 

Underretning om årsrapport 

Tilsynsmyndigheten for spesialforetaket skal omgående oversende til tilsynsmyndigheten for forsikrings- eller gjenforsikringsforetaket 

som overfører risiko til spesialforetaket, årsrapporten som spesialforetaket har framlagt i samsvar med artikkel 325 nr. 3 og 4 i delegert 

forordning (EU) 2015/35. Når det gjelder spesialforetak med flere avtaler, kan tilsynsmyndigheten for spesialforetaket velge å 

oversende til de andre tilsynsmyndighetene bare de delene av årsrapporten som gjelder forsikrings- eller gjenforsikringsforetak som er 

etablert i disse andre tilsynsmyndighetenes medlemsstater. 

Artikkel 13 

Kvantitative opplysninger i årsrapporten 

I samsvar med artikkel 325 i delegert forordning (EU) 2015/35 skal spesialforetaket hvert år framlegge for sin tilsynsmyndighet 

kvantitative opplysninger ved bruk av formatene og malene fastsatt i vedlegg II og i samsvar med instruksene i vedlegg III, med 

følgende innhold: 

a) Innholdsfortegnelse, som angitt i mal SPV.01.01 i vedlegg II, i samsvar med instruksene i vedlegg III under referansen 

SPV.01.01. 

b) Grunnleggende opplysninger om spesialforetaket, som angitt i mal SPV.01.02 i vedlegg II, i samsvar med instruksene i 

vedlegg III under referansen SPV.01.02. 

c) Balanseopplysninger for spesialforetaket, med skille mellom de ulike klassene eiendeler, forpliktelser og egenkapital som 

er av vesentlig betydning, herunder gjeldsutstedelse eller annen finansieringsordning som er brukt, som angitt i mal 

SPV.02.01 i vedlegg II, i samsvar med instruksene i vedlegg III under referansen SPV.02.01. 

d) Poster utenfor balansen for spesialforetaket, som angitt i mal SPV.02.02 i vedlegg II, i samsvar med instruksene i vedlegg 

III under referansen SPV.02.02. 

e) Risikoer som spesialforetaket har påtatt seg, for hver enkelt avtale om overføring av risiko fra et forsikrings- eller 

gjenforsikringsforetak, som angitt i mal SPV.03.01 i vedlegg II, i samsvar med instruksene i vedlegg III under referansen 

SPV.03.01. 

f) Liste over gjeldspapirer som er utstedt eller andre finansieringsordninger som er brukt for den enkelte avtale om overføring av 

risiko fra et forsikrings- eller gjenforsikringsforetak, som angitt i mal SPV.03.02 i vedlegg II, i samsvar med instruksene i 

vedlegg III under referansen SPV.03.02. 

Artikkel 14 

Kvalitative opplysninger i årsrapporten 

I samsvar med artikkel 325 i delegert forordning (EU) 2015/35 skal spesialforetaket hvert år framlegge for sin tilsynsmyndighet 

kvalitative opplysninger med følgende innhold: 

a) En tilstrekkelig beskrivelse av grunnlaget, metodene og forutsetningene for verdsettingen av eiendelene.  
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b) En tilstrekkelig beskrivelse av grunnlaget, metodene og forutsetningene for fastsettelsen av den samlede største 

risikoeksponeringen. 

c) Nærmere opplysninger om eventuelle interessekonflikter mellom spesialforetaket, forsikrings- eller gjenforsikringsforetaket 

og långivere eller finansieringskilder. 

d) Nærmere opplysninger om eventuelle vesentlige transaksjoner som spesialforetaket har gjennomført i den siste 

rapporteringsperioden. 

e) Opplysninger som viser at spesialforetaket fortsatt er fullt finansiert, herunder 

i) en beskrivelse av risikoer, herunder likviditetsrisikoer og kvantifiserbare risikoer, som spesialforetaket har påtatt seg, 

ii) opplysninger om gjeldsinstrumenter som er utstedt eller andre finansieringsordninger som er brukt. 

f) Dersom spesialforetaket ikke har oppfylt kravet om å være fullt finansiert i hele rapporteringsperioden, skal det rapportere 

alle relevante opplysninger om overtredelsen og om hvordan den har blitt rettet opp i samsvar med artikkel 326 i delegert 

forordning (EU) 2015/35 i rapporteringsperioden. 

g) Kvalitative opplysninger om alle endringer som kan påvirke spesialforetakets oppfyllelse av kravene i artikkel 318–324 og 

artikkel 326 og 327 i delegert forordning (EU) 2015/35. 

Artikkel 15 

Beskrivelse av risikoene som spesialforetaket har påtatt seg 

Når spesialforetaket i samsvar med kravet i artikkel 14 beskriver de risikoene det har påtatt seg, skal det i årsrapporten 

framlegge opplysninger om 

a) risikoene foretaket har påtatt seg, hovedsakelig er knyttet til livsforsikring eller til annen forsikring enn livsforsikring, 

b) hvilke typer utløsende hendelser som gjelder for disse risikoene, 

c) det i rapporteringsperioden har inntruffet en hendelse som har utløst et krav i spesialforetakets eiendeler, 

d) det som følge av et krav er blitt utbetalt noe beløp i rapporteringsperioden, og i så tilfelle, hvor mye som er utbetalt så langt, 

og om den utløsende hendelsen har påvirket spesialforetakets likviditet negativt, 

e) spesialforetakets risikoprofil er endret vesentlig siden forrige rapporteringsperiode eller sammenlignet med de opprinnelige 

vilkårene som ble meddelt tilsynsmyndigheten i forbindelse med godkjenningen. 

Artikkel 16 

Opplysninger om gjeldsinstrumenter som er utstedt eller andre finansieringsordninger som er brukt 

Når spesialforetaket i samsvar med kravet i artikkel 14 avgir rapport om gjeldsinstrumenter det har utstedt eller andre 

finansieringsordninger det har brukt, skal spesialforetaket framlegge opplysninger om 

a) utbyttet fra gjeldsutstedelsen eller en annen finansieringsordning samt opplysninger om hvorvidt beløpene er fullt innbetalt 

for hver enkelt avtale om overføring av risiko fra et forsikrings- eller gjenforsikringsforetak, 

b) de transjene eller kapitalgruppene som finansieringsordningen er inndelt i, herunder opplysninger om eksterne 

kredittvurderinger som er mottatt eller interne kredittvurderinger som er brukt for utstedte gjeldsinstrumenter, og eventuelt 

hvilke kredittvurderingsbyråer som er brukt, 

c) grunnene til at de finansielle ordningene vurderes som tilstrekkelig solide til å sikre fortsatt beskyttelse av potensielle krav 

fra forsikrings- eller gjenforsikringsforetaket som overfører risiko til spesialforetaket, til å opprettholde dettes evne til å 

dekke skyldige beløp når de forfaller, og til å sikre at betalingsplanene for gjelds- eller finansieringsordningene følges, 

d) opplysninger om gjeldsinstrumenter som er helt eller delvis slettet, kjøpt tilbake eller innløst, både siden instrumentene ble 

utstedt, og for den aktuelle rapporteringsperioden. 
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Artikkel 17 

Rapporteringsform 

Spesialforetaket skal framlegge det kvantitative innholdet i rapporten nevnt i artikkel 13 for tilsynsmyndigheten i elektronisk 

format, og det kvalitative innholdet i rapporten nevnt i artikkel 15 i et elektronisk lesbart format. 

Artikkel 18 

Valuta og enheter 

1. Spesialforetaket skal framlegge alle monetære data i rapporten nevnt i artikkel 13 i spesialforetakets rapporteringsvaluta. 

For dette formål skal beløp i andre valutaer omregnes til rapporteringsvalutaen til den valutakursen som gjelder ved utløpet av 

rapporteringsperioden. 

2. Spesialforetaket skal rapportere numeriske faktaopplysninger i samsvar med følgende formater: 

a) Datapunkter av typen «monetær» skal rapporteres med en minste nøyaktighet på én enhet. 

b) Datapunkter av typen «heltall» skal rapporteres uten desimaler og med en minste nøyaktighet på én enhet. 

Artikkel 19 

Ikrafttredelse 

Denne forordning trer i kraft 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 19. mars 2015. 

For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG I 

Dokumentasjonen nevnt i artikkel 5 i denne forordning skal inneholde følgende: 

1. En tydelig og grundig presentasjon og analyse i form av en organisasjonsplan som viser alle parter som deltar i transaksjonen, 

herunder de berørte forsikrings- eller gjenforsikringsforetakene som er under tilsyn av andre tilsynsmyndigheter enn 

tilsynsmyndigheten som har ansvar for å godkjenne spesialforetaket. 

2. Opplysninger om identitet og kvalifikasjoner for spesialforetakets initiativtaker eller organisator, dersom denne 

parten er en annen enn forsikrings- eller gjenforsikringsforetaket som overfører risiko til spesialforetaket. 

3. Opplysninger om forsikrings- eller gjenforsikringsforetaket som overfører risiko til spesialforetaket. 

4. Opplysninger om identitet og kvalifikasjoner for personer som er eller vil bli utpekt som forvaltere for spesialforetakets 

eiendeler. 

5. Opplysninger om identitet og kvalifikasjoner for personer som er eller vil bli ansatt i spesialforetaket, herunder nærmere 

opplysninger om personene som faktisk leder spesialforetaket. 

6. Opplysninger om identitet og kvalifikasjoner for personer som har eller forventes å ha kvalifiserende eierandeler direkte 

eller indirekte i spesialforetaket, sammen med størrelsen på disse eierandelene. 

7. Opplysninger om identitet og kvalifikasjoner for personer som yter eller vil yte forvaltningstjenester eller faglige tjenester 

til spesialforetaket, for eksempel regnskapsføring. 

8. Spesialforetakets stiftelsesdokument og vedtekter eller utkast til slike dokumenter. 

9. Nærmere opplysninger om forsikrings- eller gjenforsikringsforetakenes opprinnelige forsikringspoliser, med nærmere 

beskrivelse av hvilke risikoer forsikrings- eller gjenforsikringsforetaket opprinnelig påtok seg, og som skal overføres 

til spesialforetaket, herunder en vurdering og beskrivelse av hvordan overføringen av de over førte risikoene og 

tilbakeholdelsen av eventuell restrisiko oppfyller kravene i artikkel 320 i delegert forordning (EU) 2015/35.  

10. Nærmere opplysninger om utkastet til avtalen om overføring av risiko mellom spesialforetaket og forsikrings - eller 

gjenforsikringsforetaket, herunder en beskrivelse av hvordan avtalen vil oppfylle kravene i artikkel 210, 211, 319 og 

320 i delegert forordning (EU) 2015/35. Beskrivelsen skal omfatte 

a) alle relevante utløsende hendelser eller ordninger i henhold til avtalen, 

b) avtalens samlede største risikoeksponering. 

11. En vurdering som beskriver hvordan spesialforetakets juridiske struktur og styringsstruktur anses å oppfylle kravene i artikkel 

210, 319, 320, 324, 326 og 327 i delegert forordning (EU) 2015/35. Gjennomgåelsen bør også inneholde en uttalelse om 

hvorvidt spesialforetakets juridiske struktur sikrer rettsvern for eiendelene og dermed garanterer at foretakets soliditet ikke 

kommer til å bli negativt påvirket, i samsvar med kravene i artikkel 318 bokstav b) og artikkel 321 i delegert forordning (EU) 

2015/35. Vurderingen bør inneholde følgende: 

a) En forklaring på hvordan spesialforetaket er eller vil bli fullt finansiert, herunder opplysninger om relevante tester, 

som stress- og scenariotester, slik at det kan vurderes om kravet om full finansiering er oppfylt, og hvordan denne 

situasjonen er planlagt opprettholdt. 

b) Opplysninger om spesialforetakets egenkapital, herunder størrelse, vekst, potensiell investorkonsentrasjon samt 

opplysninger om hvor stor del av egenkapitalen som innehas av spesialforetakets ledelse. 

c) Nærmere opplysninger om motpartene i avtalene om overføring av risiko fra et forsikrings- eller gjenforsikringsforetak til 

spesialforetaket, herunder opplysninger om alle rollene til spesialforetaket og forsikrings- eller gjenforsikringsforetaket 

samt andre deltakeres roller og identitet, herunder blant annet verdipapirinnehavere, kontoforvaltere og ansvarlige for 

kunde- og motpartskontakt, depotmottakere og trustforvaltere, kapitalforvaltere, forsikringsgivere og organisatorer av 

transaksjonen. Dette skal også omfatte en vurdering av konsolideringskravene som anvendes for spesialforetakets 

regnskapsføring dersom det inngår i et konsern. 

d) Opplysninger om kvantifiserbare risikoer som er forbundet med spesialforetaket, herunder nærmere opplysninger om 

foretakets likviditetsrisiko og likviditetsstrategi. 
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e) Opplysninger om hvordan spesialforetakets planlagte investeringsstrategi påvirker risikobildet. 

f) Opplysninger om hvordan spesialforetaket oppfyller solvenskravene i henhold til artikkel 327 i delegert forordning 

(EU) 2015/35. 

g) Nærmere opplysninger om risikooverføringen, herunder vurdering av vesentlig restrisiko, herunder basisrisiko. 

h) Eventuelt nærmere opplysninger om bruk av sikringsinstrumenter, som rentebytteavtaler og valutakontrakter. 

i) Nærmere opplysninger om eventuelle forpliktelser utenfor balansen til støtte for spesialforetaket, herunder garantier 

og andre former for kredittrisikoreduksjon som selges til eller på annen måte gis til dette. 

j) Finansielle prognoser for spesialforetakets forventede levetid. 

k) En forsikringsteknisk vurdering av risikoene foretaket har påtatt seg. 

l) Et utkast til plan for spesialforetakets framgangsmåter for tilsynsrapportering utformet for å oppfylle kravene i 

artikkel 325–327 i delegert forordning (EU) 2015/35, herunder de særskilte opplysningene som skal rapporteres i 

henhold til artikkel 325 nr. 2 og artikkel 326 nr. 1 og 2 i delegert forordning (EU) 2015/35, samt opplysninger om 

hvordan vesentlige endringer skal rapporteres til tilsynsmyndigheten. 

12. Transaksjonsdokumentasjon eller utkast til slik dokumentasjon som gjelder gjeldsutstedelse eller finansieringsordninger, 

og overføring av risiko til tilbyderne av slike gjelds- eller finansieringsordninger, for å redegjøre for hvordan kravene i 

artikkel 210, 211, 320 og 321 i delegert forordning (EU) 2015/35 vil bli overholdt. Denne dokumentasjonen bør omfatte 

a) prospektet, tilbudsdokumentet eller PPM («private placement memorandum») eller utkastet til slike dokumenter, 

b) en kredittvurdering eller en rapport fra et kredittvurderingsbyrå, med dato forut for spesialforetakets utstedelse av 

finansieringsinstrumenter, 

c) nærmere opplysninger om eventuell bruk av finansielle garantister for noen av de «transjene» av verdipapirer som 

skal utstedes, 

d) forvalteravtale, dersom en slik avtale er inngått, eller utkast til slik avtale, 

e) når det gjelder gjelds- eller finansieringsordninger, nærmere opplysninger om spesialforetakets likviditetsstrategi for 

finansielle instrumenter som det utsteder, herunder struktur og inndeling i kapitalgrupper, posisjonstyper og regler for 

verdipapirinnehaveres uttreden, 

f) opplysninger om hvordan spesialforetakets investeringsstrategi påvirker risikobildet, 

g) avtaler eller utkast til avtaler om bruk av sikringsinstrumenter, for eksempel rentebytteavtaler eller valutakontrakter, 

og en nærmere beskrivelse av disse instrumentene, 

h) transaksjonsdokumentasjon eller utkast til slik dokumentasjon for de delene av avtalene som gjelder overføring av 

risiko fra et forsikrings- eller gjenforsikringsforetak til spesialforetaket, som kan anses som en tilknyttet transaksjon i 

samsvar med artikkel 210 nr. 3 og artikkel 320 nr. 2 i delegert forordning (EU) 2015/35. Ved behov kan dette omfatte 

avtaler med andre deltakere i transaksjonen samt utkontrakterings- og tjenesteavtaler. 

13. Dersom et spesialforetak som ble godkjent før 31. desember 2015, innleder ny virksomhet etter 31. desember 2015, skal 

spesialforetaket rapportere alle relevante opplysninger om hvordan spesialforetakets eksisterende virksomhet kan påvirke 

dets samlede risikoeksponering når det gjelder den nye virksomheten. 

 _____  
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VEDLEGG II 

Rapporteringsmaler for spesialforetak 

SPV.01.01 — Innholdsfortegnelse 

Malkode Malnavn  C0010 

SPV.01.02 Grunnleggende opplysninger R0010  

SPV.02.01 Balanse R0020  

SPV.02.02 Utenfor balansen R0030  

SPV.03.01 Overtatte risikoer R0040  

SPV.03.02 Gjeldsutstedelse eller annen finansieringsordning R0050  

SPV.01.02 — Grunnleggende opplysninger 

 C0010 

Navn på rapporterende spesialforetak R0010  

Identifikasjonskode R0020  

Kodetype R0030  

Spesialforetakets hjemland R0040  

Rapporteringsdato R0050  

Referansedato R0060  

Rapporteringsvaluta R0070  

Risiko overtatt ved særskilte avtaler R0080  

Oppfyllelse av kravet om full finansiering i hele rapporteringsperioden R0090  

SPV.02.01 — Balanse 

 Verdi 

Eiendeler  C0010 

Innskudd og lånefordringer R0010  

Verdipapiriserte lån R0020  

Omsettelige gjeldspapirer R0030  

Andre verdipapiriserte eiendeler R0040  

Egenkapitalandeler og andeler i innretninger for kollektiv investering R0050  
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 Verdi 

Finansielle derivater R0060  

Ikke-finansielle eiendeler (herunder anleggsmidler) R0070  

Sum andre vesentlige klasser av eiendeler R0080  

Øvrige eiendeler R0090  

Sum eiendeler R0100  

Forpliktelser   

Mottatte lån og innskudd R0110  

Omsettelige gjeldspapirer utstedt R0120  

Finansielle derivater R0130  

Sum andre vesentlige klasser av forpliktelser R0140  

Øvrige forpliktelser R0150  

Sum forpliktelser R0160  

Egenkapital   

Sum egenkapital R0170  

 

Beskrivelse av poster  Verdi 

C0020  C0010 

Andre vesentlige klasser av eiendeler 1 R0180  

…   

 

Beskrivelse av poster  Verdi 

C0020  C0010 

Andre vesentlige klasser av forpliktelser 1 R0190  

…   

 

Beskrivelse av poster  Verdi 

C0020  C0010 

Egenkapitalpost 1 R0200  

…   
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SPV.02.02 — Utenfor balansen 

 Bokført verdi 

Poster utenfor balansen  C0010 

Garantier som spesialforetaket har mottatt direkte R0010  

Sikkerhet som innehas R0020  

Sum andre poster utenfor balansen R0030  

Forpliktelser utenfor balansen   

Sikkerhet som er stilt R0040  

Sum andre forpliktelser utenfor balansen R0050  

 

Beskrivelse av poster  Bokført verdi 

C0020  C0010 

Poster utenfor balansen 1 R0060  

…   

 

Beskrivelse av poster  Bokført verdi 

C0020  C0010 

Forpliktelser utenfor balansen 1 R0070  

…   
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SPV.03.01 — Overtatte risikoer 

 Avtale Utstedelsesdato 

Utstedelser/bruk fra 

tiden før 

gjennomføringen av 

direktiv 2009/138/EF 

Navn på 

cedent 
Cedentkode Kodetype 

Samlet største 

risikoeksponer

ing per avtale 

Eiendeler 

som innehas 

for den 

enkelte 

risiko 

Oppfyllelse av kravet 

om full finansiering i 

hele rapporterings-

perioden 

Løpetid 

  C0010 C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070 C0080 C0090 C0100 

Sum R0010           

Risiko 1 R0020           

… …           
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SPV.03.02 — Gjeldsutstedelse eller annen finansieringsordning 

 Avtale 

Beskrivelse av gjeldsutstedelse 

eller annen finansie-

ringsordning som er brukt i 

henhold til avtalen 

Beløp for gjeldsutstedelse eller 

annen finansieringsordning 

som er brukt i henhold til 

avtalen 

  C0010 C0020 C0030 

Sum R0010    

Gjeldsutstedelse eller annen 

finansieringsordning 1 

R0020    

…     
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VEDLEGG III 

Dette vedlegg inneholder ytterligere instrukser til malene i vedlegg II til denne forordning. Første kolonne i tabellene angir 

postene som skal rapporteres; feltenes overskrift viser til malene i vedlegg II. 

Dersom spesialforetaket anmodes om å utfylle den kvantitative rapporteringen med en særlig begrunnelse, skal forklaringen ikke 

gis i rapporteringsmalen, men inngå i den beskrivende delen av opplysningene foretaket skal rapportere til tilsynsmyndigheten. 

SPV.01.01 — Innholdsfortegnelse 

Felt Post Instrukser 

R0010/C0010 Grunnleggende opplysninger Rapportert. 

R0020/C0010 Balansen Ett av alternativene i følgende uttømmende liste skal brukes: 

1 — Rapportert. 

9 — Ikke rapportert (i så fall skal dette begrunnes). 

R0030/C0010 Utenfor balansen Ett av alternativene i følgende uttømmende liste skal brukes: 

1 — Rapportert. 

2 — Ikke rapportert ettersom det ikke er noen poster utenfor balansen. 

9 — Ikke rapportert av annen grunn (i så fall skal dette begrunnes). 

R0040/C0010 Overtatte risikoer Ett av alternativene i følgende uttømmende liste skal brukes: 

1 — Rapportert. 

9 — Ikke rapportert (i så fall skal dette begrunnes). 

R0050/C0010 Gjeldsutstedelse eller annen 

finansieringsordning 

Ett av alternativene i følgende uttømmende liste skal brukes: 

1 — Rapportert, 

9 — Ikke rapportert (i så fall skal dette begrunnes). 

SPV.01.02 — Grunnleggende opplysninger 

Felt Post Instrukser 

R0010/C0010 Navn på rapporterende 

spesialforetak 

Navn på spesialforetak som framlegger rapporten for tilsynsmyndigheten. 

R0020/C0010 Identifikasjonskode Identifikasjonskode for spesialforetaket (i prioritert rekkefølge): 

— Identifikator for juridisk person (LEI) 

— Identifikasjonskode som brukes på det lokale markedet, tildelt av den 

nasjonale tilsynsmyndigheten. 

R0030/C0010 Kodetype Identifikasjon av koden som er brukt i posten «identifikasjonskode». Ett av 

alternativene i følgende uttømmende liste skal brukes: 

1 — LEI 

2 — Lokal kode 

R0040/C0010 Spesialforetakets hjemland ISO 3166-1-alfa-2-kode for landet der spesialforetaket er godkjent. 
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Felt Post Instrukser 

R0050/C0010 Rapporteringsdato ISO 8601-kode (åååå-mm-dd) for datoen for utarbeiding av rapporten til 

tilsynsmyndigheten. 

R0060/C0010 Referansedato ISO 8601-kode (åååå-mm-dd) for den datoen som er siste dag i rapporte-

ringsperioden. 

R0070/C0010 Rapporteringsvaluta Alfabetisk ISO 4217-kode for valutaen som er brukt for pengebeløpene i 

hver rapport. 

R0080/C0010 Risiko overtatt ved særskilte 

avtaler 

Angi hvor mange særskilte risikoavtaler et spesialforetak kan påta seg i 

henhold til vilkårene fastsatt av dets tilsynsmyndighet. 

R0090/C0010 Oppfyllelse av kravet om full 

finansiering i hele perioden 

Angi om kravet om full finansiering har vært oppfylt i hele rapporte-

ringsperioden. Følgende uttømmende liste skal brukes: 

1 — Kravet om full finansiering har vært oppfylt 

2 — Kravet om full finansiering har ikke vært oppfylt 

SPV.02.01 — Balanse 

Felt Post Instrukser 

R0010/C0010 Innskudd og lånefordringer Verdien av innskudd og lånefordringer i henhold til artikkel 75 i direktiv 

2009/138/EF. Denne posten skal omfatte: 

— Alle innskudd 

— Lån gitt av spesialforetaket 

— Kontanter 

R0020/C0010 Verdipapiriserte lån Verdi av verdipapiriserte lån som spesialforetaket har ervervet i henhold til 

artikkel 75 i direktiv 2009/138/EF. 

R0030/C0010 Omsettelige gjeldspapirer Verdien av beholdningene av omsettelige gjeldspapirer i henhold til artikkel 

75 i direktiv 2009/138/EF. Uprioritert gjeld i form av omsettelige gjelds-

papirer skal tas med her. 

R0040/C0010 Andre verdipapiriserte 

eiendeler 

Verdien av andre verdipapiriserte eiendeler som ikke inngår i postene 

«verdipapiriserte lån» (C0010/R0020) eller «omsettelige gjeldspapirer» 

(C0010/R0030) i samsvar med artikkel 75 i direktiv 2009/138/EF. 

R0050/C0010 Egenkapitalandeler og andeler 

i innretninger for kollektiv 

investering 

Verdien av egenkapitalandeler og andeler i innretninger for kollektiv 

investering i henhold til artikkel 75 i direktiv 2009/138/EF. 

R0060/C0010 Finansielle derivater Verdien av finansielle derivater med positiv verdi i henhold til artikkel 75 i 

direktiv 2009/138/EF. 

R0070/C0010 Ikke-finansielle eiendeler 

(herunder anleggsmidler) 

Verdien av materielle og immaterielle eiendeler, unntatt finansielle 

eiendeler i henhold til artikkel 75 i direktiv 2009/138/EF. 

R0080/C0010 Sum andre vesentlige klasser 

av eiendeler 

Samlet verdi andre vesentlige klasser av eiendeler 

R0090/C0010 Øvrige eiendeler Verdien av alle andre eiendeler som ikke omfattes av foregående poster i 

samsvar med artikkel 75 i direktiv 2009/138/EF. 
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Felt Post Instrukser 

R0100/C0010 Sum eiendeler Samlet verdi av spesialforetakets eiendeler. 

R0110/C0010 Mottatte lån og innskudd Beløp som spesialforetaket skylder sine kreditorer, unntatt beløp som følger 

av utstedelsen av omsettelige verdipapirer. 

R0120/C0010 Omsettelige gjeldspapirer 

utstedt 

Verdien av verdipapirer utstedt av spesialforetaket, unntatt egenkapital i 

henhold til artikkel 75 i direktiv 2009/138/EF. 

R0130/C0010 Finansielle derivater Verdien av finansielle derivater med negativ verdi i henhold til artikkel 75 i 

direktiv 2009/138/EF. 

R0140/C0010 Sum andre vesentlige klasser 

av forpliktelser 

Samlet verdi andre vesentlige klasser av forpliktelser 

R0150/C0010 Øvrige forpliktelser Verdien av alle andre forpliktelser som ikke omfattes av foregående poster i 

samsvar med artikkel 75 i direktiv 2009/138/EF. 

R0160/C0010 Sum forpliktelser Samlet verdi av spesialforetakets forpliktelser. 

R0170/C0010 Sum egenkapital Samlet verdi av spesialforetakets egenkapital. 

R0180/C0020 Andre vesentlige klasser av 

eiendeler 1 

Beskrivelse av den vesentlige klassen av eiendeler. Angi så mange andre 

vesentlige klasser som trengs for å gi et klart bilde av hva slags vesentlige 

eiendeler spesialforetaket har. 

R0180/C0010 Andre vesentlige klasser av 

eiendeler 1 — verdi 

Verdien av hver enkelt vesentlig klasse av eiendeler. 

R0190/C0020 Andre vesentlige klasser av 

forpliktelser 1 

Beskrivelse av den vesentlige klassen av forpliktelser. Angi så mange andre 

vesentlige klasser som trengs for å gi et klart bilde av hva slags vesentlige 

forpliktelser spesialforetaket har. 

R0190/C0010 Andre vesentlige klasser av 

forpliktelser 1 — verdi 

Verdien av hver enkelt vesentlig klasse av forpliktelser. 

R0200/C0020 Egenkapital (vesentlige 

poster) 

Beskrivelse av vesentlige egenkapitalposter. Det enkelte spesialforetak skal 

selv bestemme hvilke vesentlige poster som skal oppgis på grunnlag av 

postenes art, og disse skal brukes konsekvent fra én rapporteringsperiode til 

en annen. 

R0200/C0010 Egenkapitalpost 1 Verdien av hver eiendelspost som er rapportert i samsvar med artikkel 75 i 

direktiv 2009/138/EF. 

SPV.02.02 — Utenfor balansen 

Felt Post Instrukser 

R0010/C0010 Garantier som spesialforetaket 

har mottatt direkte 

Bokført verdi av de garantiene som spesialforetaket har mottatt direkte. 

R0020/C0010 Sikkerhet som innehas Bokført verdi av sikkerhet som innehas. 
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Felt Post Instrukser 

R0030/C0010 Sum andre poster utenfor 

balansen 

Bokført verdi for hver enkelt annen post utenfor balansen som rapporteres. 

R0040/C0010 Sikkerhet som er stilt Bokført verdi av sikkerhet som er stilt. 

R0050/C0010 Sum andre forpliktelser 

utenfor balansen 

Bokført verdi for hver enkelt annen forpliktelse utenfor balansen som 

rapporteres. 

R0060/C0020 Poster utenfor balansen 1 Beskrivelse av hver enkelt annen post utenfor balansen. Spesialforetaket 

skal rapportere så mange ulike poster som nødvendig. 

R0060/C0010 Poster utenfor balansen 1 –– 

bokført verdi 

Bokført verdi for hver enkelt annen post utenfor balansen som rapporteres. 

R0070/C0020 Forpliktelser utenfor balansen 

1 

Beskrivelse av hver enkelt annen forpliktelse utenfor balansen. 

Spesialforetaket skal rapportere så mange ulike poster som nødvendig. 

R0070/C0010 Forpliktelser utenfor balansen 

1 –– bokført verdi 

Bokført verdi for hver enkelt annen forpliktelse utenfor balansen som 

rapporteres. 

SPV.03.01 — Overtatte risikoer 

Felt Post Instrukser 

R0010/C0070 Sum –– samlet største 

risikoeksponering per avtale 

Spesialforetakets samlede største risikoeksponering 

C0070/R0010 = Sum (C0070/R0020) 

R0010/C0080 Sum –– eiendeler som innehas 

for den enkelte risiko 

Verdien av de samlede eiendelene som innehas 

SPV.03.01 C0080/R0010 = Sum (C0080/R0020) = 

SPV.02.01.C0010/R0100 

R0020/C0010 Avtale For spesialforetak med flere avtaler skal det gis opplysninger om hver 

enkelt avtale (hver enkelt risiko som er overtatt). Angi her risikoavtalens 

kode. 

Dersom tilsynsmyndigheten har tildelt en kode, er det denne som skal 

benyttes. I motsatt fall skal spesialforetaket selv tildele hver avtale en kode 

som skal brukes konsekvent fra ett rapporteringsår til et annet, og den skal 

ikke gjenbrukes. 

Det antall linjer som rapporteres, skal være det samme som angitt i 

SPV.01.02.C0010/R0080. 

R0020/C0020 Utstedelsesdato ISO 8601-kode (åååå-mm-dd) for utstedelsesdato for hver enkelt 

risikoordning. 

R0020/C0030 Utstedelser/bruk fra tiden før 

gjennomføringen av direktiv 

2009/138/EF 

Identifikasjon dersom avtalen er inngått før 31. desember 2015. Følgende 

uttømmende liste skal brukes: 

1 — før 31. desember 2015 

2 –– etter 31. desember 2015 

R0020/C0040 Navn på cedent Navn på forsikrings- eller gjenforsikringsforetaket som overfører risiko til 

spesialforetaket. 
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Felt Post Instrukser 

R0020/C0050 Cedentkode Identifikasjonskode for cedenten (i prioritert rekkefølge): 

— Identifikator for juridisk person (LEI). 

— Spesifikk kode. 

Spesifikk kode: 

— For (gjen)forsikringsforetak i EØS-området: identifikasjonskode som 

brukes på det lokale markedet, tildelt av foretakets tilsynsmyndighet. 

— For foretak utenfor EØS og ikke-regulerte foretak, identifikasjonskode 

gitt av spesialforetaket. Identifikasjonskode som tildeles det enkelte 

foretak utenfor EØS eller ikke-regulerte foretak, skal konsekvent være i 

samsvar med følgende format: 

Foretakets identifikasjonskode + ISO 3166-1-alfa-2-landkoden for 

foretakets hjemland + 5 sifre 

R0020/C0060 Kodetype Identifikasjon av koden som er benyttet i posten «Cedentkode» (C0050). Ett 

av alternativene i følgende uttømmende liste skal brukes: 

1 — LEI 

2 — Spesifikk kode 

R0020/C0070 Samlet største risikoekspo-

nering per avtale 

Verdien per avtale når det gjelder samlet største risikoeksponering. 

R0020/C0080 Eiendeler som innehas for den 

enkelte risikoen 

Verdien av samlede eiendeler som innehas per avtale. 

R0020/C0090 Oppfyllelse av kravet om full 

finansiering i hele 

rapporteringsperioden 

Angi om kravet om full finansiering har vært oppfylt i hele rapporterings-

perioden. Følgende uttømmende liste skal brukes: 

1 — Kravet om full finansiering har vært oppfylt 

2 — Kravet om full finansiering har ikke vært oppfylt 

R0020/C0100 Løpetid Verdien av avtalens restløpetid i måneder. 

SPV.03.02 — Gjeldsutstedelse eller annen finansieringsordning 

Felt Post Instrukser 

R0010/C0030 I alt — beløp for 

gjeldsutstedelse eller annen 

finansieringsordning som er 

brukt i henhold til avtalen 

Samlet verdi av utstedte gjeldspapirer 

SPV.03.02.C0030/R0010 = Sum (C0030/R0020) = 

SPV.02.01.C0010/R0120 

R0020/C0010 Avtale For spesialforetak med flere avtaler skal det gis opplysninger om hver 

enkelt avtale (hver enkelt risiko som er overtatt). Angi her risikoavtalens 

kode. 

Dersom tilsynsmyndigheten har tildelt en kode, er det denne som skal 

benyttes. I motsatt fall skal spesialforetaket selv tildele hver avtale en kode 

som skal brukes konsekvent fra ett rapporteringsår til et annet, og den skal 

ikke gjenbrukes. 

Det antall linjer som rapporteres, skal være det samme som angitt i 

SPV.01.02.C0010/R0080. 
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R0020/C0020 Gjeldsutstedelse eller annen 

finansieringsordning 1 

Beskrivelse av gjeldsutstedelse eller annen finansieringsordning som er 

brukt i henhold til avtalen, herunder transaksjonsreferansen. 

Benytt det antall linjer per avtale som er nødvendig for å rapportere alle 

gjeldspapirer som er utstedt. 

R0020/C0030 Beløp for gjeldsutstedelse 

eller annen finansierings-

ordning som er brukt i 

henhold til avtalen 

Verdien av hver enkelt gjeldsutstedelse eller hver enkelt annen finansie-

ringsordning. 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2015/498 

av 24. mars 2015 

om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for framgangsmåten for tilsynsmyndighetenes 

godkjenning av bruk av foretaksspesifikke parametrer i samsvar med europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2009/138/EF(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF av 25. november 2009 om adgang til å starte og utøve 

virksomhet innen forsikring og gjenforsikring (Solvens II)(1), særlig artikkel 111 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Søknader fra forsikrings- og gjenforsikringsforetak om tillatelse til å benytte foretaksspesifikke parametrer bør 

utarbeides på et forsiktig og realistisk grunnlag og bør inneholde alle opplysninger som er nødvendige for 

tilsynsmyndighetenes vurdering. Søknaden bør inneholde en vurdering av hvordan kriteriene for dataenes fullstendighet, 

nøyaktighet og hensiktsmessighet vil bli oppfylt. 

2) For å sikre at tilsynsmyndigheten kan treffe beslutning på et ensartet grunnlag, bør det presiseres hvilke opplysninger et 

forsikrings- eller gjenforsikringsforetak skal gi i søknaden. 

3) Søknaden om tillatelse til å benytte foretaksspesifikke parametrer er en strategisk beslutning som treffes med henblikk 

på risikostyring og kapitalplanlegging. Ettersom administrasjons-, ledelses- eller kontrollorganet har det endelige 

ansvaret for overholdelse av gjeldende bestemmelser som angitt i artikkel 40 i direktiv 2009/138/EF, bør det foretas en 

grundig vurdering av dets medvirkning i beslutningsprosessen om søknaden. 

4) Det bør fastsettes regler som gir tilsynsmyndighetene mulighet til å vedta egnede framgangsmåter. Det bør fastsettes nærmere 

regler for tilsynsmyndighetenes vurdering og godkjenning av søknader. De bør tilpasses søknadenes kompleksitet slik at 

godkjenningsprosessen kan gjennomføres på en effektiv måte. Alt etter hvor kompleks søknaden er, kan godkjennings-

prosessen ta mindre enn seks måneder. 

5) Beslutningen om å søke om tillatelse til å benytte foretaksspesifikke parametrer bør ikke treffes bare på grunnlag av et 

ønske om å redusere kapitalkravet. Bruken av foretaksspesifikke parametrer bør likevel ikke være til hinder for at et 

foretak kan gå tilbake til standardparametrene dersom de foretaksspesifikke parametrene ikke lenger gjenspeiler 

foretakets risikoprofil, men i så fall bør foretaket underrette tilsynsmyndigheten om grunnene til at disse parametrene 

ikke lenger er egnet. 

6) Framgangsmåtene for godkjenning forutsetter løpende kommunikasjon mellom tilsynsmyndighetene og forsikrings- og 

gjenforsikringsforetakene. Dette omfatter kommunikasjon før en formell søknad inngis til tilsynsmyndighetene og etter 

at en søknad er blitt godkjent gjennom tilsynsprosessen. En slik løpende kommunikasjon er nødvendig for å sikre at 

tilsynsmyndighetenes vurderinger bygger på relevante og ajourførte opplysninger. 

7) Som en del av godkjenningsprosessen bør tilsynsmyndighetene blant annet vurdere dataene som er brukt ved beregning 

av de foretaksspesifikke parametrene, og de bør verifisere om dataene som er brukt, oppfyller kriteriene for datakvalitet 

i artikkel 219 i delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/35(2). For å oppfylle kravet i artikkel 219 i nevnte forordning 

om at dataene skal være fullstendige, bør foretaket bruke de foretaksspesifikke parameterverdiene som er beregnet ved 

bruk av den godkjente metoden med de nyeste relevante dataene. 

8) Forsikrings- og gjenforsikringsforetak kan bare erstatte et delsett av standardparametrer i forsikringsrisikomodulene med 

foretaksspesifikke parametrer. Dette innebærer at noen av de inndataene som benyttes til å beregne disse parametrene, vil være 

likeverdige eller identiske med inndataene som benyttes ved beregning av forsikringstekniske avsetninger.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 79 av 25.3.2015, s. 8, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 62/2018 av 23. mars 2018 

om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 6 av 30.1.2020, 

s. 41. 

(1) EUT L 335 av 17.12.2009, s. 1. 

(2) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/35 av 10. oktober 2014 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF om adgang 

til å starte og utøve virksomhet innen forsikring og gjenforsikring (Solvens II) (EUT L 12 av 17.1.2015, s. 1). 

2020/EØS/45/49 
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9) På grunn av den gjensidige avhengigheten mellom ulike søknader om godkjenning i henhold til direktiv 2009/138/EF bør 

forsikrings- eller gjenforsikringsforetaket når det søker om godkjenning av foretaksspesifikke parametrer, underrette 

tilsynsmyndigheten om andre søknader som gjelder postene nevnt i artikkel 308a nr. 1 i direktiv 2009/138/EF, som det har 

inngitt eller planlegger å inngi i løpet av de kommende seks månedene. Et slikt krav er nødvendig for å sikre at tilsynsvurde-

ringene bygger på åpne og upartiske opplysninger. 

10) Denne forordning bygger på det utkastet til tekniske gjennomføringsstandarder som Den europeiske tilsynsmyndighet 

for forsikring og tjenestepensjoner har framlagt for Kommisjonen. 

11) Den europeiske tilsynsmyndighet for forsikring og tjenestepensjoner har holdt åpne offentlige høringer om utkastet til 

tekniske gjennomføringsstandarder som ligger til grunn for denne forordning, analysert de mulige tilknyttede 

kostnadene og fordelene samt innhentet uttalelse fra interessentgruppen for forsikring og gjenforsikring opprettet i 

samsvar med artikkel 37 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1094/2010(1). 

12) For å klargjøre hvilken tilsynsordning som gjelder i innfasingsperioden fastsatt i artikkel 308a i direktiv 2009/138/EF, 

som begynner 1. april 2015, er det viktig å sikre at denne forordning trer i kraft så snart som mulig etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Søknad om godkjenning av bruk av foretaksspesifikke parametrer 

1. Forsikrings- eller gjenforsikringsforetaket skal sende tilsynsmyndigheten en skriftlig søknad om tillatelse til å benytte 

foretaksspesifikke parametrer for å erstatte et delsett av parametrer i standardformelen. 

2. Søknaden skal inngis på et av de offisielle språkene i den medlemsstaten der forsikrings- eller gjenforsikringsforetaket har 

sitt hovedkontor, eller på et annet språk som er avtalt med tilsynsmyndigheten. 

3. Søknaden fra forsikrings- eller gjenforsikringsforetaket skal inneholde følgende: 

a) Dokumentasjon på forsikrings- eller gjenforsikringsforetakets interne beslutningsprosess i forbindelse med søknaden. 

b) Angivelse av ønsket startdato for bruk av foretaksspesifikke parametrer. 

c) Det delsettet av standardparametrer som ønskes erstattet med foretaksspesifikke parametrer. 

d) For hvert segment den standardmetoden som er benyttet, og den forsikrings- eller gjenforsikringsforetaksspesifikke param-

eterverdien som er beregnet ved bruk av denne metoden. 

e) Beregningen av den foretaksspesifikke parameteren som forsikrings- eller gjenforsikringsforetaket søker om tillatelse til å 

benytte, og opplysninger som viser at beregningen er forsvarlig. 

f) Dokumentasjon på at dataene som er benyttet ved beregning av foretaksspesifikke parametrer, er fullstendige, nøyaktige og 

hensiktsmessige og oppfyller kravene i artikkel 219 i delegert forordning (EU) 2015/35. 

g) En begrunnelse som viser hvorfor hver enkelt standardisert metode som er brukt til å beregne den foretaksspesifikke 

parameteren for det enkelte segment, gir det mest nøyaktige resultatet med hensyn til oppfyllelsen av kravene i artikkel 101 

i direktiv 2009/138/EF. 

4. I tillegg til opplysningene angitt i nr. 3 skal søknaden også inneholde en liste over alle andre søknader som forsikrings- 

eller gjenforsikringsforetaket har inngitt eller planlegger å inngi i løpet av de kommende seks månedene om godkjenning av 

noen av postene oppført i artikkel 308a nr. 1 i direktiv 2009/138/EF, med relevante søknadsdatoer.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1094/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den 

europeiske tilsynsmyndighet for forsikring og tjenestepensjoner), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av 

kommisjonsbeslutning 2009/79/EF (EUT L 331 av 15.12.2010, s. 48). 
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Artikkel 2 

Resultatenes nøyaktighet 

Når de dokumenterer resultatenes nøyaktighet, skal forsikrings- og gjenforsikringsforetakene vurdere om den standardiserte 

metoden er egnet for foretakets data, om deres forutsetninger er oppfylt, og om dataene er relevante for foretakets risikoprofil. 

Artikkel 3 

Tilsynsmyndighetenes vurdering av valget av parametrer og metoden for beregning av parametrer 

1. Tilsynsmyndigheten skal vurdere forsikrings- eller gjenforsikringsforetakets valg av 

a) parametrer som skal erstattes, ved å vurdere om bruken av foretaksspesifikke parametrer bedre gjenspeiler foretakets 

forsikringsrisikoprofil, 

b) segmenter som parametrene er beregnet for, ved å vurdere om bruken av foretaksspesifikke parametrer bedre gjenspeiler 

foretakets forsikringsrisikoprofil. 

2. Tilsynsmyndighetene skal vurdere foretakets begrunnelse for valget av den standardiserte metoden for beregning av 

foretaksspesifikke parametrer. Når tilsynsmyndighetene foretar denne vurderingen, skal de vurdere om forutsetningene med 

hensyn til standardiserte metoder er oppfylt, og om dataene er relevante for foretakets risikoprofil. 

Artikkel 4 

Vurdering av søknaden 

1. Tilsynsmyndigheten skal bekrefte mottak av søknaden fra forsikrings- eller gjenforsikringsforetaket. 

2. Tilsynsmyndigheten skal bekrefte om søknaden er fullstendig innen 30 dager etter at den ble mottatt. Tilsynsmyndigheten 

skal anse en søknad om godkjenning av bruken av foretaksspesifikke parametrer som fullstendig dersom den inneholder alle 

opplysningene og dokumentasjonen fastsatt i artikkel 1 nr. 3 og 4. Dersom tilsynsmyndigheten fastslår at søknaden ikke er 

fullstendig, skal den umiddelbart underrette forsikrings- eller gjenforsikringsforetaket om at saksbehandlingsfristen på seks 

måneder ikke har begynt å løpe, med en nærmere begrunnelse for hvorfor søknaden ikke anses å være fullstendig. 

3. Selv om tilsynsmyndigheten har bekreftet at en søknad er fullstendig, skal den likevel kunne anmode om 

tilleggsopplysninger dersom dette er nødvendig for å utføre vurderingen. Anmodningen skal angi hvilke tilleggsopplysninger 

som kreves, og en begrunnelse for anmodningen. 

4. Vurderingen av søknaden kan medføre at tilsynsmyndigheten anmoder foretaket om å justere måten det har til hensikt å 

anvende den foretaksspesifikke parameteren på. Dersom tilsynsmyndigheten fastslår at det er mulig å godkjenne bruken av en 

foretaksspesifikk parameter med visse justeringer, skal den uten unødig opphold skriftlig underrette forsikrings- eller 

gjenforsikringsforetaket om de justeringene som kreves. 

5. Dagene mellom datoen for tilsynsmyndighetens anmodning om slike opplysninger eller justeringer og datoen når 

tilsynsmyndighetene mottar slike opplysninger, inngår ikke i seksmånedersfristen angitt i nr. 7. 

6. Forsikrings- eller gjenforsikringsforetaket skal underrette tilsynsmyndigheten om enhver endring av opplysningene i 

søknaden. Dersom et forsikrings- eller gjenforsikringsforetak underretter tilsynsmyndigheten om en endring av søknaden, skal 

dette behandles som en ny søknad, med mindre 

a) endringen skyldes en anmodning fra tilsynsmyndigheten om tilleggsopplysninger eller justeringer, eller 

b) tilsynsmyndigheten finner det godtgjort at endringen ikke i vesentlig grad vil berøre dens vurdering av søknaden. 

7. Tilsynsmyndigheten skal sikre at den treffer beslutning om søknaden innen seks måneder etter at den har mottatt en 

fullstendig søknad. 
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Artikkel 5 

Beslutning om søknaden 

1. Dersom tilsynsmyndigheten avslår søknaden, skal den begrunne beslutningen. Tilsynsmyndigheten skal godkjenne 

søknaden bare dersom den godtar begrunnelsen for å erstatte et delsett av parametrer i standardformelen. 

2. Når tilsynsmyndigheten har truffet en beslutning om en søknad, skal den omgående formidle dette skriftlig til forsikrings- 

eller gjenforsikringsforetaket på samme språk som i søknaden. 

3. Tilsynsmyndigheten kan beslutte å godkjenne søknaden for bare noen av segmentene eller parametrene søknaden gjelder. 

Artikkel 6 

Tilbakekalling av tilsynsmyndighetens godkjenning 

Tilsynsmyndigheten kan tilbakekalle en tillatelse den har gitt et forsikrings- eller gjenforsikringsforetak til å anvende metoden 

for foretaksspesifikke parametrer, når 

a) et foretak som har fått tillatelse til å anvende foretaksspesifikke parametrer, ikke lenger oppfyller vilkårene fastsatt i artikkel 

101 i direktiv 2009/138/EF og artikkel 218, 219 og 220 i delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/35, 

b) et forsikrings- eller gjenforsikringsforetak i behørig begrunnede tilfeller ønsker å gå tilbake til standardparametrene og 

sender tilsynsmyndigheten en anmodning med en begrunnelse for at foretaksspesifikke parametrer er uegnet, og framlegger 

dokumentasjon på dette. 

Artikkel 7 

Ikrafttredelse 

Denne forordning trer i kraft 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 24. mars 2015. 

For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2015/499 

av 24. mars 2015 

om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for framgangsmåtene for tilsynsmyndighetenes 

godkjenning av bruk av poster i den supplerende kapitalen i samsvar med europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2009/138/EF(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF av 25. november 2009 om adgang til å starte og utøve 

virksomhet innen forsikring og gjenforsikring (Solvens II)(1), særlig artikkel 92 nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Forsikrings- og gjenforsikringsforetak bør utarbeide søknader om godkjenning av poster i den supplerende kapitalen på 

et forsiktig og realistisk grunnlag. 

2) Søknaden om godkjenning av en post i den supplerende kapitalen er en strategisk beslutning som treffes med henblikk 

på risikostyring og kapitalplanlegging. Ettersom administrasjons-, ledelses- eller kontrollorganet har det endelige 

ansvaret for overholdelse av gjeldende bestemmelser som angitt i artikkel 40 i direktiv 2009/138/EF, bør det foretas en 

grundig vurdering av dets medvirkning i beslutningsprosessen om søknaden. 

3) Forsikrings- eller gjenforsikringsforetaket bør ta med alle opplysninger som er nødvendige for tilsynsmyndighetens 

vurdering, herunder forsikrings- eller gjenforsikringsforetakets vurdering av hvordan posten vil oppfylle kriteriene for 

en post i den supplerende kapitalen og, dersom den blir innkalt, for klassifisering som basiskapitalpost, slik at 

tilsynsmyndigheten kan treffe sine beslutninger til rett tid på grunnlag av relevant dokumentasjon. 

4) For å sikre at tilsynsmyndigheten kan treffe beslutning på et ensartet grunnlag, bør det presiseres hvilke opplysninger et 

forsikrings- eller gjenforsikringsforetak skal gi i søknaden. 

5) På grunn av den gjensidige avhengigheten mellom ulike søknader om godkjenning i henhold til direktiv 2009/138/EF bør 

forsikrings- eller gjenforsikringsforetaket når det søker om godkjenning av en post i den supplerende kapitalen, underrette 

tilsynsmyndigheten om andre søknader som gjelder postene nevnt i artikkel 308a nr. 1 i direktiv 2009/138/EF, som det har 

inngitt eller planlegger å inngi i løpet av de kommende seks månedene. Et slikt krav er nødvendig for å sikre at 

tilsynsvurderingene bygger på åpne og upartiske opplysninger. 

6) Tilsynsmyndighetenes og forsikrings- og gjenforsikringsforetakenes evne til å vurdere status for en gruppe av motparter 

som om den var én enkelt motpart, anses for å være særlig relevant dersom et gjensidig foretak eller et foretak av 

gjensidig art har et stort antall ensartede medlemmer som ikke er foretak, og som det kan innkalles tilleggsbidrag fra. 

7) Prosessen for godkjenning av supplerende kapital innebærer løpende kommunikasjon mellom tilsynsmyndighetene og 

forsikrings- og gjenforsikringsforetakene. Dette omfatter kommunikasjon før en formell søknad inngis til 

tilsynsmyndigheten og etter at en søknad er blitt godkjent gjennom tilsynsprosessen. En slik løpende kommunikasjon er 

nødvendig for å sikre at tilsynsmyndighetenes vurderinger bygger på relevante og ajourførte opplysninger. 

8) Når tilsynsmyndigheten mottar melding fra et forsikrings- eller gjenforsikringsforetak om at den tapsabsorberende 

evnen til en godkjent post i den supplerende kapitalen har blitt redusert, bør tilsynsmyndigheten nedjustere det 

godkjente beløpet eller trekke tilbake sin godkjenning av metoden for å sikre at den er forenlig med den reduserte 

tapsabsorberende evnen. 

9) Artikkel 226 i direktiv 2009/138/EF tillater at en gruppe av forsikrings- eller gjenforsikringsforetak søker om 

godkjenning av en post i den supplerende kapitalen for et mellomliggende forsikringsholdingselskap eller et mellom-

liggende blandet finansielt holdingselskap. I slike tilfeller bør reglene for det mellomliggende forsikrings-

holdingselskapet eller det mellomliggende blandede finansielle holdingselskapet få anvendelse som om det var et 

forsikrings- eller gjenforsikringsforetak. Dette bør også gjelde når morforetaket i gruppen er et forsikrings-

holdingselskap eller et blandet finansielt holdingselskap i samsvar med artikkel 235 i direktiv 2009/138/EF.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 79 av 25.3.2015, s. 12, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 62/2018 av 23. mars 2018 om 

endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 6 av 30.1.2020, s. 41. 

(1) EUT L 335 av 17.12.2009, s. 1. 

2020/EØS/45/50 
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10) Denne forordning bygger på det utkastet til tekniske gjennomføringsstandarder som Den europeiske tilsynsmyndighet 

for forsikring og tjenestepensjoner har framlagt for Kommisjonen. 

11) Den europeiske tilsynsmyndighet for forsikring og tjenestepensjoner har holdt åpne offentlige høringer om utkastet til 

tekniske gjennomføringsstandarder som ligger til grunn for denne forordning, analysert de mulige tilknyttede 

kostnadene og fordelene samt innhentet uttalelse fra interessentgruppen for forsikring og gjenforsikring opprettet i 

samsvar med artikkel 37 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1094/2010(1). 

12) For å klargjøre hvilken tilsynsordning som gjelder i innfasingsperioden fastsatt i artikkel 308a i direktiv 2009/138/EF, 

som begynner 1. april 2015, er det viktig å sikre at denne forordning trer i kraft så snart som mulig etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Hovedtrekk ved søknaden 

1. Et forsikrings- eller gjenforsikringsforetak skal sende tilsynsmyndigheten en skriftlig søknad om godkjenning av hver post 

i den supplerende kapitalen. 

2. Søknaden skal inngis på et av de offisielle språkene i den medlemsstaten der forsikrings- eller gjenforsikringsforetaket har 

sitt hovedkontor, eller på et annet språk som er avtalt med tilsynsmyndigheten. 

3. Søknaden skal bestå av et følgebrev og dokumentasjon. 

Artikkel 2 

Følgebrev 

Forsikrings- eller gjenforsikringsforetaket skal sende inn et følgebrev. Følgebrevet skal bekrefte samtlige av følgende punkter: 

a) At alle rettslige eller avtalefestede vilkår som regulerer posten i den supplerende kapitalen eller en eventuell tilknyttet 

ordning, er entydige og klart definert. 

b) At beløpet som henføres til posten i den supplerende kapitalen, er i samsvar med artikkel 90 nr. 2 i direktiv 2009/138/EF. 

c) At det økonomiske innholdet i posten i den supplerende kapitalen, herunder hvordan posten tilfører basiskapital når den er 

innkalt, gjenspeiles fullt ut i søknaden. 

d) At forsikrings- eller gjenforsikringsforetaket ut fra den sannsynlige framtidige utviklingen og omstendighetene på søknads-

datoen anser at posten i den supplerende kapitalen oppfyller kriteriene for klassifisering av ansvarlig kapital. 

e) At det ikke er utelatt opplysninger som dersom tilsynsmyndigheten hadde hatt kjennskap til dem, ville kunne påvirke dens 

beslutning om hvorvidt den skal godkjenne en post i den supplerende kapitalen, beløpet som en post skal godkjennes for, 

eller hvilket tidsrom godkjenningen av en beregningsmetode skal gjelde for. 

Følgebrevet skal også inneholde en liste over andre søknader som forsikrings- eller gjenforsikringsforetaket har inngitt eller 

planlegger å inngi i løpet av de kommende seks månedene om godkjenning av noen av postene oppført i artikkel 308a nr. 1 i 

direktiv 2009/138/EF, med relevante søknadsdatoer.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1094/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den 

europeiske tilsynsmyndighet for forsikring og tjenestepensjoner), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av 

kommisjonsbeslutning 2009/79/EF (EUT L 331 av 15.12.2010, s. 48). 
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Artikkel 3 

Dokumentasjon for beløpet eller metoden 

Søknaden om godkjenning som forsikrings- eller gjenforsikringsforetaket inngir, skal gjelde et bestemt pengebeløp for en post i 

den supplerende kapitalen eller en metode for å fastsette beløpet for en post i den supplerende kapitalen. 

Dersom forsikrings- eller gjenforsikringsforetaket søker om godkjenning av et bestemt pengebeløp, skal søknaden inneholde en 

redegjørelse for hvordan beløpet er beregnet, basert på forsiktige og realistiske forutsetninger i samsvar med artikkel 90 nr. 2 i 

direktiv 2009/138/EF. 

Dersom forsikrings- eller gjenforsikringsforetaket søker om godkjenning av en beregningsmetode, skal det legge fram følgende 

opplysninger: 

a) En redegjørelse for metoden og hvordan den gjenspeiler den tapsabsorberende evnen til posten i den supplerende kapitalen. 

b) En beskrivelse av eventuelle forutsetninger som metoden bygger på, og grunnlaget for at disse forutsetningene kan betegnes 

som forsiktige og realistiske. 

c) Postens forventede startbeløp beregnet i samsvar med denne metoden, og en begrunnelse for dette beløpet. 

d) En redegjørelse for valideringsprosessene som forsikrings- eller gjenforsikringsforetaket vil gjennomføre for å sikre at 

resultatene av metoden fortsatt løpende gjenspeiler postens tapsabsorberende evne. 

Artikkel 4 

Dokumentasjon for oppfyllelse av kriteriene for godkjenning 

Dokumentasjonen skal inneholde tilstrekkelige opplysninger til at tilsynsmyndigheten kan vurdere om søknaden oppfyller 

kriteriene i artikkel 90 i direktiv 2009/138/EF og artikkel 62–65 i delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/35(1). Den skal 

minst inneholde opplysningene beskrevet i annet til sjuende ledd i denne artikkel. 

Forsikrings- eller gjenforsikringsforetaket skal legge fram opplysninger om typen post i den supplerende kapitalen og 

basiskapitalpostens tapsabsorberende evne som posten i den supplerende kapitalen blir konvertert til når den blir innkalt, 

herunder følgende: 

a) Postens rettslige eller avtalefestede vilkår, sammen med vilkårene for en eventuelt tilknyttet ordning og dokumentasjon for at 

motparten har inngått eller vil inngå avtalen og en eventuell tilknyttet ordning. 

b) Dokumentasjon på at avtalen og eventuelle tilknyttede ordninger er rettslig bindende og har tvangskraft i alle relevante 

jurisdiksjoner, på grunnlag av en juridisk uttalelse. 

c) I hvilken periode avtalen gjelder, og dersom den ikke er den samme, i hvilken periode forsikrings- eller gjenforsikrings-

foretaket kan innkalle posten. 

d) En bekreftelse på at posten i den supplerende kapitalen, når den er blitt innkalt og innbetalt, vil ha alle egenskapene til en 

basiskapitalpost som klassifiseres i kategori 1 i samsvar med artikkel 71 i delegert forordning (EU) 2015/35, eller alle 

egenskapene til en basiskapitalpost som klassifiseres i kategori 2 i samsvar med artikkel 73 i delegert forordning (EU) 

2015/35. 

e) En bekreftelse på at postens avtalefestede vilkår ikke inneholder noen bestemmelse som kan hindre forsikrings- eller 

gjenforsikringsforetaket i å innkalle posten for å dekke tap, eller legge noen begrensning på postens evne til å kunne kreves 

innkalt. 

f) En bekreftelse på at posten i den supplerende kapitalen eller utbyttet av den bare vil være tilgjengelig for forsikrings- eller 

gjenforsikringsforetaket og ikke vil kunne overføres eller overdras til en tredjepart eller kunne beheftes på annen måte.  

  

(1) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/35 av 10. oktober 2014 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF om adgang 

til å starte og utøve virksomhet innen forsikring og gjenforsikring (Solvens II) (EUT L 12 av 17.1.2015, s. 1). 
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g) Alle faktorer som begrenser vilkårene for at forsikrings- eller gjenforsikringsforetaket kan innkalle en post, herunder, men 

ikke begrenset til stressfaktorer som er spesifikke for forsikrings- og gjenforsikringsforetaket, eller markedsstress. 

h) Om forsikrings- eller gjenforsikringsforetaket har eller i framtiden kan få forpliktelser, forventninger eller en forståelse av at det 

kommer til å betale midler eller andre ytelser til motparten eller en tredjemann i forbindelse med posten, unntatt i tilfelle av 

tilbakebetaling av en basiskapitalpost som har egenskapene angitt i artikkel 71 nr. 1 bokstav h) og artikkel 73 nr. 1 bokstav d) i 

delegert forordning (EU) 2015/35. 

i) En kopi av kapitalforvaltningsplanen på mellomlang sikt, med en beskrivelse av hvordan posten vil bidra til forsikrings- 

eller gjenforsikringsforetakets gjeldende kapitalstruktur, og hvordan posten vil kunne gjøre det mulig for forsikrings- eller 

gjenforsikringsforetaket å oppfylle sine eksisterende og framtidige kapitalkrav. 

Med mindre artikkel 63 nr. 6 i delegert forordning (EU) 2015/35 får anvendelse og en gruppe av motparter ved vurderingen av 

status kan vurderes som om den var én enkelt motpart, skal forsikrings- eller gjenforsikringsforetaket legge fram opplysninger 

om status for hver av motpartene, herunder følgende: 

a) Navn på og en beskrivelse av hver motpart, herunder av typen forbindelse mellom forsikrings- eller gjenforsikringsforetaket 

og motparten. 

b) En vurdering av motpartens misligholdsrisiko, for å underbygge tilsynsmyndighetens vurdering i henhold til artikkel 63 nr. 

2 i delegert forordning (EU) 2015/35. 

c) En vurdering av motpartens likviditetsstilling, for å underbygge tilsynsmyndighetens vurdering i henhold til artikkel 63 nr. 

3 i delegert forordning (EU) 2015/35. 

d) En vurdering av motpartens betalingsvilje, for å underbygge tilsynsmyndighetens vurdering i henhold til artikkel 63 nr. 4 i 

delegert forordning (EU) 2015/35. 

e) En beskrivelse av under hvilke omstendigheter forsikrings- eller gjenforsikringsforetaket kan søke om å innkalle posten, 

herunder nåværende forventninger om når posten kan innkalles før eller på tidspunktet for manglende overholdelse av 

solvenskapitalkravet eller minstekapitalkravet. 

f) Opplysninger om andre faktorer som kan være av betydning for motpartenes status, for å underbygge tilsynsmyndighetens 

vurdering i henhold til artikkel 63 nr. 5 i delegert forordning (EU) 2015/35. 

Dersom motpartene behandles som en gruppe av motparter i samsvar med artikkel 63 nr. 6 i delegert forordning (EU) 2015/35, 

skal opplysningene i tredje ledd bokstav a)–f) gis for gruppen av motparter. 

Dersom motparten er medlem av samme gruppe eller undergruppe som forsikrings- eller gjenforsikringsforetaket i henhold til 

artikkel 213 i direktiv 2009/138/EF, og blant postene i den supplerende kapitalen har forpliktelser overfor ulike foretak i 

gruppen, skal opplysningene i tredje ledd bokstav b)–f) inneholde dokumentasjon som viser at motparten har evne til å 

etterkomme flere innkallinger av poster i den supplerende kapitalen samtidig, idet det tas hensyn til omstendighetene og 

foretakene i gruppen. 

Forsikrings- eller gjenforsikringsforetaket skal legge fram opplysninger om muligheten til å innkalle midlene, herunder 

følgende: 

a) Nærmere opplysninger om ordninger som kan gjøre det lettere å innkalle posten, herunder tilgangen til sikkerhet. 

b) Nærmere opplysninger om hvorvidt nasjonal lovgivning i de relevante jurisdiksjonene hindrer at en innkalling kan gjøres 

eller oppfylles, herunder ved omstrukturering, administrasjon eller innledning av insolvensbehandling av forsikrings- eller 

gjenforsikringsforetaket. 

c) Nærmere opplysninger om ordninger eller omstendigheter som kan hindre at innkallingen blir gjort eller oppfylt ved 

svekket finansiell stilling, herunder manglende overholdelse av solvenskapitalkravet eller minstekapitalkravet. 

Forsikrings- eller gjenforsikringsforetaket skal legge fram opplysninger om tidligere innkallinger, herunder følgende: 

a) Opplysninger om sin erfaring fra tidligere innkallinger eller innsamling av andre midler fra samme eller lignende motparter 

under samme eller lignende omstendigheter. 

b) Alle relevante tilgjengelige markedsdata som gjelder tidligere innkallinger eller innsamling av andre midler fra samme eller 

lignende motparter under samme eller lignende omstendigheter.  
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c) En vurdering av relevansen og påliteligheten av opplysningene beskrevet i bokstav a) og b) med hensyn til det forventede 

utfallet av forsikrings- eller gjenforsikringsforetakets framtidige innkallinger. 

Forsikrings- eller gjenforsikringsforetaket skal gi en beskrivelse av prosessene det har innført for å identifisere eventuelle 

framtidige endringer som angitt i artikkel 62 nr. 1 bokstav d) i delegert forordning (EU) 2015/35, som kan redusere den 

tapsabsorberende evnen til posten i den supplerende kapitalen. Beskrivelsen skal inneholde følgende: 

a) Hvordan det har til hensikt å identifisere endringer av 

i) ordningens struktur eller avtalefestede vilkår, herunder oppheving eller utløp av en post i den supplerende kapitalen 

eller anvendelse eller hel eller delvis innkalling av en post i den supplerende kapitalen, 

ii) de berørte motpartenes status, herunder mislighold fra en motparts side, 

iii) muligheten til å innkalle posten i den supplerende kapitalen, herunder innkalling av andre poster i den supplerende 

kapitalen som er ytt av de samme motpartene. 

b) Hvordan det har til hensikt å underrette tilsynsmyndigheten om endringer som er identifisert, herunder hvilke ordninger det 

har innført for å avgjøre når endringen bør framlegges for foretakets administrasjons-, ledelses- eller kontrollorgan og 

tilsynsmyndigheten. 

Forsikrings- eller gjenforsikringsforetaket skal vedlegge dokumentasjon på sin interne beslutningsprosess i forbindelse med 

søknaden. 

Artikkel 5 

Vurdering av søknaden 

Tilsynsmyndigheten skal bekrefte mottak av søknaden fra forsikrings- eller gjenforsikringsforetaket. 

Tilsynsmyndigheten skal anse en søknad som fullstendig dersom søknaden dekker alle forholdene angitt i artikkel 2, 3 og 4. 

Tilsynsmyndigheten skal i god tid og senest innen 30 dager etter at søknaden ble mottatt, bekrefte om den anses som fullstendig 

eller ikke. 

Tilsynsmyndigheten skal sikre at dens frist for å treffe beslutning om en søknad er rimelig og ikke overstiger tre måneder etter mottak 

av en fullstendig søknad, med mindre det foreligger ekstraordinære omstendigheter, som skriftlig og i god tid skal meddeles 

forsikrings- eller gjenforsikringsforetaket. 

Dersom det foreligger ekstraordinære omstendigheter, skal tilsynsmyndigheten treffe beslutning om søknaden innen seks 

måneder etter at den har mottatt en fullstendig søknad. 

Selv om tilsynsmyndigheten har kommet til at en søknad er fullstendig, skal den likevel kunne anmode om tilleggsopplysninger 

dersom dette er nødvendig for å utføre vurderingen. Anmodningen skal angi hvilke tilleggsopplysninger som kreves, og en 

begrunnelse for anmodningen. Dagene mellom datoen for tilsynsmyndighetens anmodning om slike opplysninger og datoen når 

tilsynsmyndighetene mottar slike opplysninger, inngår ikke i fristene angitt i fjerde og femte ledd. 

Forsikrings- eller gjenforsikringsforetaket skal underrette tilsynsmyndigheten om enhver endring av opplysningene i søknaden. 

Dersom et forsikrings- eller gjenforsikringsforetak underretter tilsynsmyndigheten om en endring av søknaden, skal dette 

behandles som en ny søknad, med mindre 

a) endringen skyldes en anmodning fra tilsynsmyndigheten om tilleggsopplysninger, eller 

b) tilsynsmyndigheten finner det godtgjort at endringen ikke i vesentlig grad vil berøre dens vurdering av søknaden. 

Et forsikrings- eller gjenforsikringsforetak kan trekke tilbake en søknad ved skriftlig underretning til tilsynsmyndigheten på et 

hvilket som helst tidspunkt før det er truffet beslutning om søknaden. Dersom forsikrings- eller gjenforsikringsforetaket senere 

inngir søknaden på nytt eller inngir en ajourført søknad, skal tilsynsmyndigheten behandle dette som en ny søknad. 
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Artikkel 6 

Beslutning om søknaden 

Når tilsynsmyndigheten har truffet beslutning om søknaden, skal den omgående skriftlig underrette forsikrings- eller 

gjenforsikringsforetaket om beslutningen. 

Dersom tilsynsmyndigheten godkjenner et lavere beløp enn det som forsikrings- eller gjenforsikringsforetaket har søkt om, eller 

avslår en søknad om godkjenning, skal den begrunne beslutningen. 

Dersom tilsynsmyndigheten har gitt sin godkjenning under forutsetning av at avtalen inngås, skal forsikrings- eller 

gjenforsikringsforetaket omgående inngå avtalen på vilkårene som godkjenningen er basert på, og sende tilsynsmyndigheten en 

kopi av den undertegnede avtalen. 

Forsikrings- eller gjenforsikringsforetaket skal ikke anse posten i den supplerende kapitalen eller metoden som tillatt før avtalen 

er inngått. 

Artikkel 7 

Endring av godkjent beløp eller tilbakekalling av godkjenningen av metoden 

1. Dersom en post i den supplerende kapitalen ikke lenger oppfyller vilkårene som ligger til grunn for godkjenningen av et beløp 

eller en beregningsmetode, skal tilsynsmyndigheten treffe beslutning om enten 

a) å redusere beløpet i en post i den supplerende kapitalen til et lavere beløp eller til null, eller 

b) å tilbakekalle sin godkjenning av beregningsmetoden. 

2. Tilsynsmyndigheten skal umiddelbart underrette forsikrings- eller gjenforsikringsforetaket og angi begrunnelsen dersom 

den har truffet en beslutning i samsvar med nr. 1. 

Artikkel 8 

Ikrafttredelse 

Denne forordning trer i kraft 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 24. mars 2015. 

For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2015/500 

av 24. mars 2015 

om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for framgangsmåtene for tilsynsmyndighetenes 

godkjenning av anvendelsen av en matching-justering i samsvar med europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2009/138/EF(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF av 25. november 2009 om adgang til å starte og utøve 

virksomhet innen forsikring og gjenforsikring (Solvens II)(1), særlig artikkel 86 nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til artikkel 77b i direktiv 2009/138/EF kan forsikrings- og gjenforsikringsforetak anvende en matching-

justering på den relevante risikofrie rentekurven, forutsatt at de har fått forhåndsgodkjenning fra tilsynsmyndighetene 

når visse vilkår er oppfylt. Det skal fastsettes regler for framgangsmåtene som skal følges for godkjenning av anven-

delsen av en matching-justering. 

2) For at en søknad skal anses som fullstendig, bør den inneholde alle relevante opplysninger som er nødvendige for 

tilsynsmyndighetenes vurdering og beslutning. For å skape et harmonisert grunnlag for tilsynsmyndighetenes vurdering og 

beslutning bør en søknad inneholde dokumentasjon som viser at hvert av vilkårene i artikkel 77b i direktiv 2009/138/EF er 

oppfylt. 

3) Søknaden om godkjenning av en matching-justering er en strategisk beslutning som treffes med henblikk på 

risikostyring og kapitalplanlegging. Ettersom administrasjons-, ledelses- eller kontrollorganet har det endelige ansvaret 

for overholdelse av gjeldende bestemmelser som angitt i artikkel 40 i direktiv 2009/138/EF, bør det foretas en grundig 

vurdering av dets medvirkning i beslutningsprosessen om søknaden. 

4) I tillegg til artikkel 77b i direktiv 2009/138/EF inneholder direktivet andre krav i artikkel 44, 45 og 77c som får 

anvendelse på alle forsikrings- eller gjenforsikringsforetak som anvender en matching-justering. En søknad bør derfor 

inneholde dokumentasjon som viser at alle disse kravene vil bli oppfylt dersom godkjenning gis. 

5) Framgangsmåtene som skal følges for godkjenning av matching-justeringen, forutsetter løpende kommunikasjon 

mellom tilsynsmyndighetene og forsikrings- og gjenforsikringsforetakene. Dette omfatter kommunikasjon før en formell 

søknad inngis til tilsynsmyndighetene og etter at en søknad er blitt godkjent gjennom tilsynsprosessen. En slik løpende 

kommunikasjon er nødvendig for å sikre at tilsynsmyndighetenes vurderinger bygger på relevante og ajourførte 

opplysninger. 

6) For å sikre en smidig og effektiv prosess bør tilsynsmyndighetene kunne kreve at forsikrings- og gjenforsikringsforetak gjør 

endringer i en søknad for å dekke områder der den innsendte dokumentasjonen ikke er tilstrekkelig til å godtgjøre at de 

relevante vilkårene i artikkel 77b i direktiv 2009/138/EF er oppfylt, før det treffes beslutning om å godkjenne eller avslå 

søknaden. 

7) I tillegg til å vurdere dokumentasjonen som inngår i en søknad, bør tilsynsmyndighetene også vurdere andre faktorer 

som er relevante når det skal treffes beslutning om hvorvidt kravene i direktiv 2009/138/EF er oppfylt. 

8) Ettersom porteføljer for matching-justering kan forvaltes ut fra forutsetningen om fortsatt drift, bør foretak som har fått 

godkjenning til å anvende matching-justering ved verdsetting av de tilsvarende forpliktelsene, også tillates å anvende 

denne justeringen ved verdsetting av framtidige forsikringsforpliktelser i den utstrekning disse forpliktelsene og de 

motsvarende eiendelene har de samme egenskapene som forpliktelsene og eiendelene som inngår i den opprinnelige 

porteføljen for matching-justering, og følgelig medfører samme risiko for det berørte foretaket.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 79 av 25.3.2015, s. 18, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 62/2018 av 23. mars 2018 

om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 6 av 30.1.2020,  

s. 41. 

(1) EUT L 335 av 17.12.2009, s. 1. 

2020/EØS/45/51 



2.7.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 45/773 

 

9) På grunn av den gjensidige avhengigheten mellom ulike søknader om godkjenning av matching-justering i henhold til 

direktiv 2009/138/EF bør forsikrings- eller gjenforsikringsforetaket når det søker om godkjenning av foretaksspesifikke 

parametrer, underrette tilsynsmyndigheten om andre søknader som gjelder postene nevnt i artikkel 308a nr. 1 i direktiv 

2009/138/EF, som det har inngitt eller planlegger å inngi i løpet av de kommende seks månedene. Et slikt krav er 

nødvendig for å sikre at tilsynsvurderingene bygger på åpne og upartiske opplysninger. 

10) Denne forordning bygger på det utkastet til tekniske gjennomføringsstandarder som Den europeiske tilsynsmyndighet 

for forsikring og tjenestepensjoner har framlagt for Europakommisjonen. 

11) Den europeiske tilsynsmyndighet for forsikring og tjenestepensjoner har holdt åpne offentlige høringer om utkastet til 

tekniske gjennomføringsstandarder som ligger til grunn for denne forordning, analysert de mulige tilknyttede 

kostnadene og fordelene samt innhentet uttalelse fra interessentgruppen for forsikring og gjenforsikring opprettet i 

samsvar med artikkel 37 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1094/2010(1). 

12) For å klargjøre hvilken tilsynsordning som gjelder i innfasingsperioden fastsatt i artikkel 308a i direktiv 2009/138/EF, 

som begynner 1. april 2015, er det viktig å sikre at denne forordning trer i kraft så snart som mulig etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Søknad om tillatelse til å anvende en matching-justering 

1. Forsikrings- og gjenforsikringsforetak som søker om tillatelse til å anvende en matching-justering, skal sende til-

synsmyndigheten en skriftlig søknad om forhåndsgodkjenning. 

2. Søknaden skal inngis på et av de offisielle språkene i den medlemsstaten der forsikrings- eller gjenforsikringsforetaket har sitt 

hovedkontor, eller på et språk som tidligere er avtalt med tilsynsmyndigheten, og skal minst inneholde opplysningene som kreves i 

henhold til artikkel 3–6 i denne forordning. 

3. Forsikrings- og gjenforsikringsforetakene skal sikre at søknaden inneholder alle andre relevante opplysninger de anser kan 

være nødvendige for tilsynsmyndighetens vurdering og beslutning. Søknaden skal inneholde dokumentasjon på forsikrings- 

eller gjenforsikringsforetakets interne beslutningsprosess i forbindelse med søknaden. 

4. Dersom søknaden gjelder mer enn én portefølje av forsikrings- eller gjenforsikringsforpliktelser, skal den inneholde all 

dokumentasjon som kreves i artikkel 3–6 i denne forordning, separat for hver portefølje som omfattes av søknaden. 

Artikkel 2 

Innhold i søknaden vedrørende den tilknyttede eiendelsporteføljen 

Når det gjelder den tilknyttede eiendelsporteføljen som kreves i artikkel 77b nr. 1 bokstav a) i direktiv 2009/138/EF, skal 

søknaden minst inneholde følgende: 

a) Dokumentasjon på at den tilknyttede eiendelsporteføljen oppfyller alle de relevante vilkårene angitt i artikkel 77b nr. 1 i 

direktiv 2009/138/EF. 

b) Nærmere opplysninger om eiendelene i den tilknyttede porteføljen, dvs. nærmere opplysninger om eiendelene, post for 

post, sammen med framgangsmåten som benyttes for å gruppere disse eiendelene etter eiendelsklasse, kredittkvalitet og 

varighet ved beregning av den grunnleggende kjøpskurs-salgskurs-differansen nevnt i artikkel 77c nr. 1 bokstav b) i 

direktiv 2009/138/EF. 

c) En beskrivelse av prosessen som anvendes for å opprettholde den tilknyttede eiendelsporteføljen i samsvar med artikkel 77b 

nr. 1 bokstav a) i direktiv 2009/138/EF, herunder prosessen for å opprettholde beregningen av forventede kontantstrømmer 

når disse er vesentlig endret.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1094/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den 

europeiske tilsynsmyndighet for forsikring og tjenestepensjoner), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av 

kommisjonsbeslutning 2009/79/EF (EUT L 331 av 15.12.2010, s. 48). 
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Artikkel 3 

Innhold i søknaden vedrørende porteføljen av forsikrings- eller gjenforsikringsforpliktelser 

Når det gjelder porteføljen av forsikrings- eller gjenforsikringsforpliktelser som matching-justeringen skal få anvendelse på, 

skal søknaden minst inneholde følgende: 

a) Dokumentasjon på at forsikrings- eller gjenforsikringsforpliktelsene oppfyller alle kriteriene angitt i artikkel 77b nr. 1 

bokstav d), e), g) og j) i direktiv 2009/138/EF. 

b) Dersom det finnes dødelighetsrisiko, kvantitativ dokumentasjon på at beste estimat for porteføljen av forsikrings- eller 

gjenforsikringsforpliktelser ikke øker med mer enn 5 % under dødelighetsrisikostress som angitt i artikkel 52 i delegert 

kommisjonsforordning (EU) 2015/35(1). 

Artikkel 4 

Innhold i den skriftlige søknaden vedrørende matching av kontantstrømmer og porteføljeforvaltning 

I forbindelse med matching av kontantstrømmer og forvaltningen av den relevante porteføljen av forpliktelser og den 

tilknyttede porteføljen av eiendeler, skal søknaden minst inneholde følgende: 

a) Kvantitativ dokumentasjon på at kriteriene i artikkel 77b nr. 1 bokstav c) i direktiv 2009/138/EF er oppfylt, herunder en 

kvantitativ og kvalitativ vurdering av om et eventuelt manglende match medfører risikoer som er vesentlige i forhold til 

risikoene som er tilknyttet forsikringsvirksomheten som matching-justeringen skal anvendes på. 

b) Dokumentasjon på at egnede prosesser vil være innført for på en hensiktsmessig måte å identifisere, organisere og forvalte 

porteføljen av forpliktelser og den tilknyttede porteføljen av eiendeler atskilt fra andre deler av foretakets virksomhet, og for 

å sikre at de tilknyttede eiendelene ikke vil bli brukt til å dekke tap som oppstår i foretakets øvrige virksomhet, i samsvar 

med artikkel 77b nr. 1 bokstav b) i direktiv 2009/138/EF. 

c) Dokumentasjon på hvordan ansvarlig kapital vil bli justert i samsvar med artikkel 81 i direktiv 2009/138/EF for å gjenspeile 

eventuelle reduserte muligheter for overføring. 

d) Dokumentasjon på at solvenskapitalkravet vil bli justert slik at det på en hensiktsmessig måte gjenspeiler eventuelle 

reduserte muligheter for risikospredning. Når det er relevant, skal dette omfatte dokumentasjon på at artikkel 216, 217 og 

234 i delegert forordning (EU) 2015/35 er oppfylt. Når forsikrings- og gjenforsikringsforetak har til hensikt å beregne 

solvenskapitalkravet ved bruk av en intern modell, men ikke har fått den nødvendige godkjenningen fra til-

synsmyndighetene, skal dokumentasjonen som kreves i henhold til dette nummer, legges fram på grunnlag av resultatet av 

standardformelen og den ikke-godkjente interne modellen. 

Artikkel 5 

Andre opplysninger i den skriftlige søknaden 

I tillegg til opplysningene angitt i artikkel 3 og 4 i denne forordning skal søknaden også inneholde følgende: 

a) En bekreftelse på at vilkårene i artikkel 77b nr. 3 i direktiv 2009/138/EF vil bli oppfylt dersom tilsynsmyndighetene 

godkjenner anvendelsen av en matching-justering. 

b) Likviditetsplanen som kreves i henhold til artikkel 44 nr. 2 i direktiv 2009/138/EF. 

c) Vurderingene som kreves i henhold til artikkel 44 nr. 2a bokstav b) i direktiv 2009/138/EF. 

d) Vurderingene som kreves i henhold til artikkel 45 nr. 2a i direktiv 2009/138/EF. 

e) En nærmere redegjørelse for og demonstrasjon av beregningsprosessen som brukes til å bestemme matching-justeringen i 

samsvar med kravene i artikkel 77c i direktiv 2009/138/EF. 

f) En liste over andre søknader som forsikrings- eller gjenforsikringsforetaket har inngitt eller planlegger å inngi i løpet av de 

kommende seks månedene om godkjenning av noen av postene i innfasingen oppført i artikkel 308a nr. 1 i  

direktiv 2009/138/EF.  

  

(1) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/35 av 10. oktober 2014 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF om 

adgang til å starte og utøve virksomhet innen forsikring og gjenforsikring (Solvens II) (EUT L 12 av 17.1.2015, s. 1). 



2.7.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 45/775 

 

Artikkel 6 

Vurdering av søknaden 

1. Tilsynsmyndigheten skal bekrefte mottak av søknaden fra forsikrings- eller gjenforsikringsforetaket. 

2. Tilsynsmyndigheten skal anse en søknad som fullstendig dersom den inneholder all dokumentasjon som kreves i artikkel 

2–5 i denne forordning. 

3. Tilsynsmyndigheten skal bekrefte om søknaden er fullstendig innen 30 dager etter at den ble mottatt. 

4. Dersom tilsynsmyndigheten fastslår at søknaden ikke er fullstendig, skal den umiddelbart underrette forsikrings- eller 

gjenforsikringsforetaket om at saksbehandlingsfristen på seks måneder ikke har begynt å løpe, med en nærmere begrunnelse for 

hvorfor søknaden ikke anses som fullstendig. 

5. Tilsynsmyndigheten skal sikre at den treffer beslutning om søknaden innen seks måneder etter at den har mottatt en 

fullstendig søknad. 

6. Selv om tilsynsmyndigheten har bekreftet at en søknad er fullstendig, skal den likevel kunne anmode om tilleggsopplys-

ninger dersom dette er nødvendig for å utføre vurderingen. Anmodningen skal angi hvilke tilleggsopplysninger som kreves, og 

en begrunnelse for anmodningen. 

7. Vurderingen av søknaden skal innebære løpende kommunikasjon med forsikrings- eller gjenforsikringsforetaket og kan 

medføre at tilsynsmyndigheten anmoder foretaket om å justere måten det har til hensikt å anvende en matching-justering på. 

Dersom tilsynsmyndigheten fastslår at det er mulig å godkjenne bruken av en matching-justering med visse justeringer, skal den 

omgående skriftlig underrette forsikrings- og gjenforsikringsforetaket om de justeringene som kreves. 

8. Dagene mellom datoen for tilsynsmyndighetens anmodning om tilleggsopplysninger eller justeringer i samsvar med nr. 6 

eller 7 og datoen når tilsynsmyndighetene mottar slike opplysninger eller justeringer, inngår ikke i seksmånedersfristen angitt i 

nr. 5. 

9. Forsikrings- og gjenforsikringsforetakene skal sørge for at tilsynsmyndigheten under vurderingen av søknaden har tilgang 

til all dokumentasjon, om mulig også i elektronisk form. 

10. Forsikrings- eller gjenforsikringsforetaket skal underrette tilsynsmyndigheten om enhver endring av opplysningene i 

søknaden. Dersom et forsikrings- eller gjenforsikringsforetak underretter tilsynsmyndigheten om en endring av søknaden, skal 

dette behandles som en ny søknad, med mindre 

a) endringen skyldes en anmodning fra tilsynsmyndigheten om tilleggsopplysninger eller endringer, eller 

b) tilsynsmyndigheten finner det godtgjort at endringen ikke i vesentlig grad vil berøre dens vurdering av søknaden. 

11. Et forsikrings- eller gjenforsikringsforetak kan trekke tilbake en søknad ved skriftlig underretning til tilsynsmyndigheten 

på et hvilket som helst tidspunkt før det er truffet beslutning om søknaden. Dersom forsikrings- eller gjenforsikringsforetaket 

senere inngir søknaden på nytt eller inngir en ajourført søknad, skal tilsynsmyndigheten behandle dette som en ny søknad. 

Artikkel 7 

Beslutning om søknaden 

1. Tilsynsmyndigheten kan vurdere annen dokumentasjon enn den som er oppført i artikkel 2–5 i denne forordning, dersom 

den er relevant for å kunne vurdere om vilkårene i artikkel 77b nr. 1 og artikkel 77c i direktiv 2009/138/EF er oppfylt når det 

skal treffes beslutning om hvorvidt søknaden skal godkjennes. 

2. Tilsynsmyndighetens beslutning om godkjenning av søknaden skal meddeles skriftlig på samme språk som i søknaden. 

3. Dersom det er mottatt én enkelt søknad for to eller flere porteføljer av forsikrings- eller gjenforsikringsforpliktelser, kan 

tilsynsmyndigheten beslutte å godkjenne søknaden for bare noen av porteføljene som omfattes av søknaden. I så fall skal den 

skriftlige beslutningen om søknaden angi hvilke porteføljer av forsikrings- og gjenforsikringsforpliktelser en matching-justering 

kan anvendes på. 
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4. Dersom tilsynsmyndigheten beslutter å avslå en søknad for alle eller noen av porteføljene som omfattes av en søknad, skal 

den klart angi begrunnelsen for beslutningen. 

5. Når et forsikrings- og gjenforsikringsforetak har fått godkjenning til å anvende en matching-justering på en portefølje av 

forsikrings- og gjenforsikringsforpliktelser, skal anvendelsesområdet for beslutningen om godkjenning anses å dekke framtidige 

forsikrings- og gjenforsikringsforpliktelser og eiendeler som legges til porteføljen for matching-justering, forutsatt at foretakene 

kan godtgjøre følgende: 

a) De framtidige forpliktelsene og eiendelene har de samme egenskapene som forpliktelsene og eiendelene i porteføljen for 

matching-justering som godkjenningen ble gitt for. 

b) Porteføljen for matching-justering fortsetter å oppfylle de relevante vilkårene i direktiv 2009/138/EF. 

Artikkel 8 

Tilbakekalling av tilsynsmyndighetens godkjenning 

Dersom tilsynsmyndigheten anser at et forsikrings- eller gjenforsikringsforetak som har fått godkjenning til å anvende en 

matching-justering, ikke lenger oppfyller vilkårene i artikkel 77b nr. 1 eller artikkel 77c i direktiv 2009/138/EF, skal 

tilsynsmyndigheten umiddelbart underrette forsikrings- eller gjenforsikringsforetaket og redegjøre for hva den manglende 

overholdelsen består i. 

Artikkel 9 

Ikrafttredelse 

Denne forordning trer i kraft 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 24. mars 2015. 

For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2015/2011 

av 11. november 2015 

om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for listene over regionale og lokale myndigheter med 

eksponeringer som skal behandles som eksponeringer mot sentralmyndigheter i samsvar med 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF av 25. november 2009 om adgang til å starte og utøve 

virksomhet innen forsikring og gjenforsikring (Solvens II)(1), særlig artikkel 109a nr. 2 bokstav a), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Listene over regionale og lokale myndigheter med eksponeringer som skal behandles som eksponeringer mot 

sentralmyndigheter i samsvar med direktiv 2009/138/EF, er relevante for beregningen av markedsrisikomodulen og 

motpartsrisikomodulen i standardformelen for solvenskapitalkravet. 

2) Dersom det er relevant, bør de regionale og lokale myndighetene på disse listene klassifiseres etter type, idet det tas 

hensyn til vilkårene fastsatt i artikkel 85 i delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/35(2). 

3) Tilsynsmyndighetene har framlagt relevante opplysninger om den særlige myndighet til skattlegging og eksisterende 

institusjonelle ordninger i henhold til nasjonal rett for regionale og lokale myndigheter i deres jurisdiksjon, og i hvilken 

grad disse myndighetene oppfyller kravene i artikkel 109a nr. 2 bokstav a) i direktiv 2009/138/EF. 

4) Denne forordning bygger på det utkastet til tekniske gjennomføringsstandarder som Den europeiske tilsynsmyndighet 

for forsikring og tjenestepensjoner har framlagt for Kommisjonen. 

5) Den europeiske tilsynsmyndighet for forsikring og tjenestepensjoner har holdt åpne offentlige høringer om utkastet til 

tekniske gjennomføringsstandarder som ligger til grunn for denne forordning, analysert de mulige tilknyttede 

kostnadene og fordelene samt innhentet uttalelse fra interessentgruppen for forsikring og gjenforsikring opprettet i 

samsvar med artikkel 37 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1094/2010(3). 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Liste over regionale og lokale myndigheter 

Følgende regionale og lokale myndigheter skal anses som foretak med eksponeringer som skal behandles som eksponeringer 

mot sentralmyndighetene i hvis jurisdiksjon de er etablert, som nevnt i artikkel 109a nr. 2 bokstav a) i direktiv 2009/138/EF: 

1)  I Østerrike: «Land» eller «Gemeinde». 

2)  I Belgia: «communauté» eller «gemeenschap», «région» eller «gewest», «province» eller «provincie» eller «commune» 

eller «gemeente». 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 295 av 12.11.2015, s. 3, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 62/2018 av 23. mars 2018 

om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 6 av 30.1.2020,  

s. 41. 

(1) EUT L 335 av 17.12.2009, s. 1. 

(2) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/35 av 10. oktober 2014 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF om 

adgang til å starte og utøve virksomhet innen forsikring og gjenforsikring (Solvens II) (EUT L 12 av 17.1.2015, s. 1). 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1094/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den 

europeiske tilsynsmyndighet for forsikring og tjenestepensjoner), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av 

kommisjonsbeslutning 2009/79/EF (EUT L 331 av 15.12.2010, s. 48). 

2020/EØS/45/52 
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3)  I Danmark: «region» eller «kommune». 

4)  I Finland: «kaupunki» eller «stad», «kunta» eller «kommun» eller «Ahvenanmaan maakunta» eller «Landskapet Åland». 

5)  I Frankrike: «région», «département» eller «commune». 

6)  I Tyskland: «Land», «Gemeindeverband» eller «Gemeinde». 

7)  I Liechtenstein: «Gemeinde». 

8)  I Litauen: «savivaldybė». 

9)  I Luxembourg: «commune». 

10)  I Nederland: «provincie», «waterschap» eller «gemeente». 

11)  I Polen: «województwo», «związek powiatów», «powiat», «związek międzygminny», «gmina» eller «iasto stołeczne 

Warszawa». 

12)  I Portugal: «Região Autónoma dos Açores» eller «Região Autónoma da Madeira». 

13)  I Spania: «comunidad autónoma» eller «corporación local». 

14)  I Sverige: «region», «landsting» eller «kommun». 

15)  I Det forente kongerike: «Scottish Parliament», «National Assembly for Wales» eller «Northern Ireland Assembly». 

Artikkel 2 

Ikrafttredelse 

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 11. november 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2015/2012 

av 11. november 2015 

om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for framgangsmåtene for beslutninger om å fastsette, 

beregne og oppheve kapitalkravtillegg i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF av 25. november 2009 om adgang til å starte og utøve 

virksomhet innen forsikring og gjenforsikring (Solvens II)(1), særlig artikkel 37 nr. 8 tredje ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Direktiv 2009/138/EF gjør det mulig for tilsynsmyndighetene å fastsette et kapitalkravtillegg for et forsikrings- eller 

gjenforsikringsforetak. Det er nødvendig å fastsette framgangsmåter for beslutninger om å fastsette, beregne og oppheve 

kapitalkravtillegg. 

2) For å gjøre det mulig for forsikrings- eller gjenforsikringsforetaket å framlegge opplysninger og begrunnelser som kan 

redusere eller bestride behovet for et kapitalkravtillegg før det treffes en beslutning om å fastsette kapitalkravtillegget, 

bør tilsynsmyndigheten gi forsikrings- eller gjenforsikringsforetaket mulighet til å gi en begrunnelse for at det ikke skal 

fastsettes et kapitalkravtillegg. 

3) Samarbeidet mellom forsikrings- eller gjenforsikringsforetaket og tilsynsmyndigheten er avgjørende for å sikre at 

kapitalkravtillegget fungerer effektivt som et tilsynstiltak. For at tilsynsmyndigheten skal kunne basere 

kapitalkravtillegget på nøyaktige og oppdaterte opplysninger, bør forsikrings- eller gjenforsikringsforetaket beregne 

kapitalkravtillegget på anmodning fra tilsynsmyndigheten. 

4) For at forsikrings- eller gjenforsikringsforetaket skal kunne rette opp de manglene som førte til at kapitalkravtillegget 

ble fastsatt, er det nødvendig å spesifisere innholdet i beslutningen om å fastsette et kapitalkravtillegg. 

5) Tilsynsmyndigheten og forsikrings- eller gjenforsikringsforetaket bør ikke støtte seg bare på den årlige gjennomgåelsen 

av kapitalkravtillegget, men bør proaktivt overvåke de omstendighetene som førte til at kapitalkravtillegget ble fastsatt, 

for å treffe egnede tiltak. For dette formål bør forsikrings- eller gjenforsikringsforetaket derfor framlegge for 

tilsynsmyndigheten framdriftsrapporter om oppretting av manglene som førte til at kapitalkravtillegget ble fastsatt. Det 

er også nødvendig å fastsette en framgangsmåte for gjennomgåelse av beslutninger om kapitalkravtillegg dersom det 

skjer en vesentlig endring i de omstendighetene som førte til at kapitalkravtillegget ble fastsatt. 

6) Denne forordning bygger på det utkastet til tekniske gjennomføringsstandarder som Den europeiske tilsynsmyndighet 

for forsikring og tjenestepensjoner har framlagt for Kommisjonen. 

7) Den europeiske tilsynsmyndighet for forsikring og tjenestepensjoner har holdt åpne offentlige høringer om utkastet til 

tekniske gjennomføringsstandarder som ligger til grunn for denne forordning, analysert de mulige tilknyttede 

kostnadene og fordelene samt innhentet uttalelse fra interessentgruppen for forsikring og gjenforsikring opprettet i 

samsvar med artikkel 37 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1094/2010(2).  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 295 av 12.11.2015, s. 5, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 62/2018 av 23. mars 2018 

om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 6 av 30.1.2020,  

s. 41. 

(1) EUT L 335 av 17.12.2009, s. 1. 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1094/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den 

europeiske tilsynsmyndighet for forsikring og tjenestepensjoner), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av 

kommisjonsbeslutning 2009/79/EF (EUT L 331 av 15.12.2010, s. 48). 

2020/EØS/45/53 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Underretning før fastsettelse av et kapitalkravtillegg 

1.  Tilsynsmyndigheten skal underrette det berørte forsikrings- eller gjenforsikringsforetaket om at den har til hensikt å 

fastsette et kapitalkravtillegg, og om begrunnelsen for å fastsette kapitalkravtillegget. 

2.  Tilsynsmyndigheten skal fastsette en frist for når forsikrings- eller gjenforsikringsforetaket skal svare på underretningen 

nevnt i nr. 1. Tilsynsmyndigheten skal vurdere alle opplysninger fra forsikrings- eller gjenforsikringsforetaket før den treffer sin 

beslutning. 

Artikkel 2 

Beregning av kapitalkravtillegg 

Dersom tilsynsmyndigheten krever det, skal forsikrings- eller gjenforsikringsforetaket foreta beregningen av kapitalkrav-

tillegget i samsvar med spesifikasjonene fastsatt av tilsynsmyndigheten. 

Artikkel 3 

Framlegging av opplysninger 

1.  Tilsynsmyndigheten kan anmode om at forsikrings- eller gjenforsikringsforetaket framlegger de opplysningene som er 

nødvendige for å treffe en beslutning om fastsettelse av et kapitalkravtillegg, innen en frist fastsatt av tilsynsmyndigheten. 

2.  Ved fastsettelse av fristen nevnt i nr. 1 skal tilsynsmyndigheten ta særlig hensyn til hvor sannsynlige og alvorlige 

eventuelle negative virkninger er for forsikringstakere og begunstigede. 

3.  Forsikrings- eller gjenforsikringsforetaket skal umiddelbart underrette tilsynsmyndigheten dersom det ikke kan overholde 

fristen nevnt i nr. 1. 

Artikkel 4 

Beslutning om fastsettelse av et kapitalkravtillegg 

1.  Tilsynsmyndigheten skal skriftlig underrette forsikrings- eller gjenforsikringsforetaket om sin beslutning om å fastsette et 

kapitalkravtillegg. 

2.  Tilsynsmyndighetens beslutning skal være tilstrekkelig detaljert til at forsikrings- eller gjenforsikringsforetaket kan forstå 

hvilke tiltak det må treffe, eller hvilke mangler det må rette opp, for å få fjernet kapitalkravtillegget. 

3.  Beslutningen nevnt i nr. 2 skal omfatte 

a)  begrunnelsen for å fastsette kapitalkravtillegget, 

b)  metoden for beregning av kapitalkravtillegget samt størrelsen på kapitalkravtillegget, 

c)  datoen da kapitalkravtillegget får anvendelse, 

d)  dersom det er relevant, den fristen forsikrings- eller gjenforsikringsforetaket har til å rette opp de manglene som førte til 

fastsettelse av kapitalkravtillegget, 

e)  dersom det er relevant, innholdet i og hyppigheten av de framdriftsrapportene som skal framlegges i samsvar med  

artikkel 5.  
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Artikkel 5 

Framdriftsrapport 

I tilfellene nevnt i artikkel 37 nr. 1 bokstav b) og c) i direktiv 2009/138/EF og på anmodning fra tilsynsmyndigheten skal 

forsikrings- eller gjenforsikringsforetaket underrette tilsynsmyndigheten om framskrittene som er gjort med å rette opp 

manglene som førte til fastsettelsen av kapitalkravtillegget, og hvilke relevante tiltak som er truffet. 

Artikkel 6 

Gjennomgåelse av kapitalkravtillegget 

1.  Tilsynsmyndigheten skal gjennomgå det fastsatte kapitalkravtillegget dersom det skjer en vesentlig endring i de 

omstendighetene som førte til fastsettelsen av kapitalkravtillegget. 

2.  Etter gjennomgåelsen av det fastsatte kapitalkravtillegget skal tilsynsmyndigheten opprettholde, endre eller oppheve 

kapitalkravtillegget. 

Artikkel 7 

Opprettholdelse, endring eller oppheving av kapitalkravtillegget 

Når tilsynsmyndigheten vurderer om kapitalkravtillegget skal opprettholdes, endres eller oppheves, skal den ta hensyn til 

følgende: 

a)  Opplysninger som forsikrings- eller gjenforsikringsforetaket har framlagt i forbindelse med fastsettelsen og beregningen av 

kapitalkravtillegget. 

b)  Opplysninger som tilsynsmyndigheten har innhentet i forbindelse med tilsynsprosessen og eventuell senere tilsynsvirk-

somhet. 

c)  Opplysninger i framdriftsrapporten dersom tilsynsmyndigheten har anmodet om det i samsvar med artikkel 5. 

d)  Alle andre relevante opplysninger som angir en vesentlig endring i forholdene som førte til fastsettelsen av kapitalkrav-

tillegget. 

Artikkel 8 

Beslutning om å endre eller oppheve kapitalkravtillegget 

1.  Tilsynsmyndigheten skal omgående skriftlig underrette forsikrings- og gjenforsikringsforetaket om sin beslutning om å 

endre eller oppheve kapitalkravtillegget samt beslutningens ikrafttredelsestidspunkt. 

2.  Dersom tilsynsmyndigheten beslutter å endre kapitalkravtillegget, skal den treffe en ny beslutning i samsvar med artikkel 

4 nr. 2 og 3. 

Artikkel 9 

Ikrafttredelse 

Denne forordning trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 11. november 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2015/2013 

av 11. november 2015 

om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for standardavvik i forbindelse med 

utjevningsordninger for helserisiko i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF av 25. november 2009 om adgang til å starte og utøve 

virksomhet innen forsikring og gjenforsikring (Solvens II)(1), særlig artikkel 109a nr. 4 tredje ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) For beregningen av helseforsikringsrisikomodulen i standardformelen for solvenskapitalkravet bør standardavvikene for 

premie- og reserverisiko fastsettes i tilknytning til særlige nasjonale lovgivningsmessige tiltak som gjør det mulig for 

forsikrings- og gjenforsikringsforetak å dele utbetalinger ved forsikringskrav som gjelder helserisikoer. 

2) Slike standardavvik bør fastsettes bare i forbindelse med Zorgverzekeringswet (syketrygdloven), som fastsetter en 

obligatorisk grunnleggende helseforsikring (basisverzekering) i Nederland (heretter kalt «utjevningsordningen for 

helserisiko i Nederland»). Ifølge en undersøkelse fra Den europeiske tilsynsmyndighet for forsikring og tjenestepen-

sjoner er utjevningsordningen for helserisiko i Nederland den eneste ordningen i Unionen som oppfyller kriteriene 

fastsatt i artikkel 109a nr. 4 og 5 i direktiv 2009/138/EF. 

3) Ved fastsettelse av standardavvikene i denne forordning er det tatt hensyn til beregningene framlagt av De 

Nederlandsche Bank. 

4) Denne forordning bygger på det utkastet til tekniske gjennomføringsstandarder som Den europeiske tilsynsmyndighet 

for forsikring og tjenestepensjoner har framlagt for Kommisjonen. 

5) Den europeiske tilsynsmyndighet for forsikring og tjenestepensjoner har holdt åpne offentlige høringer om utkastet til 

tekniske gjennomføringsstandarder som ligger til grunn for denne forordning, analysert de mulige tilknyttede kostna-

dene og fordelene samt innhentet uttalelse fra interessentgruppen for forsikring og gjenforsikring opprettet i samsvar 

med artikkel 37 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1094/2010(2). 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Standardavvik 

Ved beregning av helseforsikringsrisikomodulen for forsikring mot utgifter til medisinsk behandling og proporsjonal 

gjenforsikring som er omfattet av utjevningsordningen for helserisiko i Nederland, skal forsikrings- og gjenforsikringsforetak 

bruke følgende standardavvik: 

a)  2,7 % for premierisiko i NSLT-helseforsikring. 

b)  5 % for reserverisiko i NSLT-helseforsikring. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 295 av 12.11.2015, s. 9, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 62/2018 av 23. mars 2018 

om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 6 av 30.1.2020, s. 41. 

(1) EUT L 335 av 17.12.2009, s. 1. 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1094/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den 

europeiske tilsynsmyndighet for forsikring og tjenestepensjoner), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av 

kommisjonsbeslutning 2009/79/EF (EUT L 331 av 15.12.2010, s. 48). 

2020/EØS/45/54 
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Artikkel 2 

Ikrafttredelse 

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 11. november 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2015/2014 

av 11. november 2015 

om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for framgangsmåtene og malene for innsending av 

opplysninger til gruppetilsynsmyndigheten og for utveksling av opplysninger mellom tilsynsmyndighetene i 

samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF av 25. november 2009 om adgang til å starte og utøve 

virksomhet innen forsikring og gjenforsikring (Solvens II)(1), særlig artikkel 249 nr. 4, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Uten at det berører andre former for samarbeid og utveksling av opplysninger som kan finne sted på bilateralt eller 

multilateralt plan mellom tilsynsmyndigheter, er framgangsmåter og maler særlig nødvendige for å legge til rette for en 

effektiv og enhetlig utveksling av opplysninger mellom tilsynsmyndigheter i tilsynskollegiet ettersom tilsynskollegiet 

bør være hovedplattformen for utveksling av opplysninger mellom tilsynsmyndigheter i en gruppe. 

2) Disse framgangsmåtene og malene er rettet til tilsynsmyndighetene i tilsynskollegiet som innenfor rammen av en 

samordningsavtale bestemmer hvilke opplysninger som er nødvendige for tilsynskollegiets virksomhet, og hvordan 

opplysningene bør utveksles i samsvar med artikkel 357 i delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/35(2). 

3) Et effektivt og formålstjenlig tilsyn forutsetter at utvekslingen av opplysninger og samarbeidet mellom 

tilsynsmyndighetene tar hensyn til gruppens art, størrelse og kompleksitet, tilgjengeligheten og typen av opplysninger 

og de nyeste og mest relevante dataene. 

4) Denne forordning bygger på det utkastet til tekniske gjennomføringsstandarder som Den europeiske tilsynsmyndighet 

for forsikring og tjenestepensjoner har framlagt for Kommisjonen. 

5) Den europeiske tilsynsmyndighet for forsikring og tjenestepensjoner har holdt åpne offentlige høringer om utkastet til 

tekniske gjennomføringsstandarder som ligger til grunn for denne forordning, analysert de mulige tilknyttede 

kostnadene og fordelene samt innhentet uttalelse fra interessentgruppen for forsikring opprettet i samsvar med artikkel 

37 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1094/2010(3). 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Utveksling av opplysninger mellom tilsynsmyndighetene i tilsynskollegiet 

Tilsynsmyndighetene i tilsynskollegiet skal systematisk utveksle opplysninger minst én gang i året og ved behov også på 

anmodning.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 295 av 12.11.2015, s. 11, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 62/2018 av 23. mars 2018 

om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 6 av 30.1.2020, s. 41. 

(1) EUT L 335 av 17.12.2009, s. 1. 

(2) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/35 av 10. oktober 2014 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF om 

adgang til å starte og utøve virksomhet innen forsikring og gjenforsikring (Solvens II) (EUT L 12 av 17.1.2015, s. 1). 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1094/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den 

europeiske tilsynsmyndighet for forsikring og tjenestepensjoner), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av 

kommisjonsbeslutning 2009/79/EF (EUT L 331 av 15.12.2010, s. 48). 

2020/EØS/45/55 
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Artikkel 2 

Frist for utveksling av opplysninger 

1.  For enhver utveksling av opplysninger som finner sted enten systematisk eller på anmodning, skal tilsynsmyndighetene i 

tilsynskollegiet bli enige om en frist. 

2.  Avvik fra den avtalte fristen skal meddeles de berørte tilsynsmyndighetene på forhånd med en behørig begrunnelse. 

Artikkel 3 

Metoder for utveksling av opplysninger 

Tilsynsmyndighetene i tilsynskollegiet skal bli enige om en sikker elektronisk metode for utveksling av opplysninger samt 

dataformatet som opplysningene skal utveksles i. 

Artikkel 4 

Valuta 

Med mindre tilsynsmyndighetene i tilsynskollegiet har besluttet noe annet innenfor rammen av samordningsavtalen inngått i 

samsvar med artikkel 248 nr. 4 i direktiv 2009/138/EF, skal tilsynsmyndighetene som en del av utvekslingen av opplysninger i 

tilsynskollegiet angi alle beløp i den valutaen som opplysningene er rapportert i. 

Artikkel 5 

Språk 

Med mindre tilsynsmyndighetene i tilsynskollegiet har besluttet noe annet innenfor rammen av samordningsavtalen inngått i 

samsvar med artikkel 248 nr. 4 i direktiv 2009/138/EF, skal tilsynsmyndighetene utveksle opplysninger på det språket som de 

fleste i tilsynskollegiet forstår. 

Artikkel 6 

Oversikt over opplysninger som skal utveksles i tilsynskollegiet 

Gruppetilsynsmyndigheten skal framlegge for de øvrige tilsynsmyndighetene i tilsynskollegiet en oversikt over opplysningene 

som skal utveksles i henhold til artikkel 357 i delegert forordning (EU) 2015/35, ved å benytte malen i vedlegg I til denne 

forordning. 

Artikkel 7 

Framlegging av hovedkonklusjonene fra tilsynsprosessen 

1.  De øvrige tilsynsmyndighetene i tilsynskollegiet skal framlegge for gruppetilsynsmyndigheten hovedkonklusjonene fra 

tilsynsprosessen som er gjennomført for hvert foretak i henhold til artikkel 357 nr. 2 bokstav c) i delegert forordning (EU) 

2015/35, ved å benytte malen i vedlegg II til denne forordning. 

2.  Gruppetilsynsmyndigheten skal framlegge for de øvrige tilsynsmyndighetene i tilsynskollegiet hovedkonklusjonene fra 

tilsynsprosessen som er gjennomført på gruppenivå i henhold til artikkel 357 nr. 3 bokstav a) iii) i delegert forordning (EU) 

2015/35, ved å benytte malen i vedlegg II til denne forordning. 
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Artikkel 8 

Samarbeid og utveksling av opplysninger mellom tilsynsmyndighetene utenfor tilsynskollegiet 

1.  Dersom en tilsynsmyndighet i tilsynskollegiet utveksler opplysninger som er relevante for tilsynet med gruppen på 

bilateralt eller multilateralt grunnlag, med noen av de øvrige tilsynsmyndighetene i tilsynskollegiet, skal den rapportere 

opplysningene til gruppetilsynsmyndigheten innen rimelig tid. Gruppetilsynsmyndigheten skal sikre at opplysningene blir 

formidlet til alle de øvrige berørte tilsynsmyndighetene i tilsynskollegiet på eller før neste møte i kollegiet. 

2.  Dersom en tilsynsmyndighet i tilsynskollegiet mottar opplysninger fra en tredjepart som er relevant for tilsynet med 

gruppen, og deler disse opplysningene med noen av de øvrige tilsynsmyndighetene i tilsynskollegiet, skal den i størst mulig 

utstrekning, med forbehold for eventuelle krav om fortrolighet pålagt av tredjeparten eller ved lov, rapportere opplysningene til 

gruppetilsynsmyndigheten innen rimelig tid. Gruppetilsynsmyndigheten skal sikre at opplysningene blir formidlet til alle de 

øvrige berørte tilsynsmyndighetene i tilsynskollegiet på eller før neste møte i kollegiet. 

Artikkel 9 

Ikrafttredelse 

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 11. november 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  
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VEDLEGG I 

Oversikt over opplysninger som skal utveksles i tilsynskollegiet 

Type opplysninger 

Foretakets navn 

Rapport om 

solvens og 

finansiell stilling 

Regelmessig 

tilsynsrapport 

Maler for 

kvantitativ 

rapportering 

Hovedkonklu-

sjonene fra 

tilsynsprosessen 

Andre utvalgte 

data 

Deltakende 

foretak 

Post      

Hyppighet      

Frist      

Datterforetak Post      

Hyppighet      

Frist      

Annet tilknyttet 

foretak 

Post      

Hyppighet      

Frist      

Poster som skal utveksles, herunder relevante deler av beskrivende rapporter, relevante maler for kvantitativ rapportering, 

hovedkonklusjonene fra tilsynsprosessen og andre utvalgte data samt frister og hyppighet, som avtalt i tilsynskollegiet, skal 

angis i oversikten. 

 _____  
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VEDLEGG II 

Framlegging av hovedkonklusjonene fra tilsynsprosessen 

Foretakets eller gruppens navn  

Resultat av risikovurderingen og relevant planlagt tilsynsvirksomhet 

Beskrivelse  

Resultater av stedlige undersøkelser/tilsyn og ikke-stedlig virksomhet 

Beskrivelse  

Relevante tilsynstiltak 

Beskrivelse  

Hovedkonklusjonene fra tilsynsprosessen skal omfatte resultatene av risikovurderingen, relevant planlagt tilsynsvirksomhet, 

resultatene av stedlige undersøkelser, stedlige tilsyn og ikke-stedlig virksomhet og relevante tilsynstiltak som avtalt i 

tilsynskollegiet. 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2015/2015 

av 11. november 2015 

om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for framgangsmåtene for vurdering av eksterne 

kredittvurderinger i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF av 25. november 2009 om adgang til å starte og utøve 

virksomhet innen forsikring og gjenforsikring (Solvens II)(1), særlig artikkel 44 nr. 4a fjerde ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ytterligere vurderinger av hensiktsmessigheten av de eksterne kredittvurderingene, som nevnt i artikkel 44 nr. 4a i 

direktiv 2009/138/EF, bør ha avgjørende betydning og spille en viktig rolle som del av risikostyringssystemet ettersom 

de reduserer risikoene forbundet med beregningen av forsikringstekniske avsetninger og solvenskapitalkravet. 

2) Aspekter ved framgangsmåten for ytterligere vurderinger skal gjenspeiles i forsikrings- og gjenforsikringsforetakenes 

retningslinjer for risikostyring, som er omhandlet i artikkel 41 nr. 3 i direktiv 2009/138/EF, ettersom ytterligere 

vurderinger er en del av risikostyringssystemet. 

3) Arten, omfanget og kompleksiteten av forsikrings- og gjenforsikringsforetaks virksomhet bør tas i betraktning når disse 

foretakene inkluderer aspektene ved framgangsmåten for ytterligere vurderinger i sine retningslinjer for risikostyring og 

dokumenterer resultatene av ytterligere vurderinger og måten disse vurderingene er foretatt på. 

4) Denne forordning bygger på det utkastet til tekniske gjennomføringsstandarder som Den europeiske tilsynsmyndighet 

for forsikring og tjenestepensjoner har framlagt for Kommisjonen. 

5) Den europeiske tilsynsmyndighet for forsikring og tjenestepensjoner har holdt åpne offentlige høringer om utkastet til 

tekniske gjennomføringsstandarder som ligger til grunn for denne forordning, analysert de mulige tilknyttede 

kostnadene og fordelene samt innhentet uttalelse fra interessentgruppen for forsikring og gjenforsikring opprettet i 

samsvar med artikkel 37 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1094/2010(2). 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Retningslinjer for risikostyring 

For å vurdere hensiktsmessigheten av eksterne kredittvurderinger som benyttes ved beregning av forsikringstekniske 

avsetninger og solvenskapitalkravet, ved hjelp av ytterligere vurderinger nevnt i artikkel 44 nr. 4a i direktiv 2009/138/EF, skal 

forsikrings- og gjenforsikringsforetak inkludere følgende i sine retningslinjer for risikostyring: 

a)  Omfanget og hyppigheten av de ytterligere vurderingene. 

b)  Hvordan de ytterligere vurderingene er foretatt, herunder de forutsetningene de bygger på. 

c)  Hyppigheten av den regelmessige gjennomgåelsen av de ytterligere vurderingene og de forholdene som krever en ad hoc-

gjennomgåelse av de ytterligere vurderingene. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 295 av 12.11.2015, s. 16, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 62/2018 av 23. mars 2018 

om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 6 av 30.1.2020, s. 41. 

(1) EUT L 335 av 17.12.2009, s. 1. 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1094/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den 

europeiske tilsynsmyndighet for forsikring og tjenestepensjoner), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av 

kommisjonsbeslutning 2009/79/EF (EUT L 331 av 15.12.2010, s. 48). 

2020/EØS/45/56 
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Artikkel 2 

Oppgaver som hører inn under risikostyringsfunksjonen 

Forsikrings- og gjenforsikringsforetak skal sikre at risikostyringsfunksjonen dekker de ytterligere vurderingene i henhold til 

retningslinjene for risikostyring nevnt i artikkel 1, og at det tas behørig hensyn til resultatene av de ytterligere vurderingene ved 

beregningen av forsikringstekniske avsetninger og solvenskapitalkravet. 

Artikkel 3 

Opplysningene som benyttes ved ytterligere vurderinger 

Når forsikrings- og gjenforsikringsforetakene foretar de ytterligere vurderingene, skal de benytte opplysninger fra pålitelige og 

oppdaterte kilder. 

Artikkel 4 

Gjennomgåelse av ytterligere vurderinger 

1.  I samsvar med artikkel 41 nr. 3 i direktiv 2009/138/EF skal forsikrings- og gjenforsikringsforetak minst en gang i året 

gjennomgå sine ytterligere vurderinger. 

2.  Forsikrings- og gjenforsikringsforetak skal også gjennomgå de ytterligere vurderingene på ad hoc-basis dersom noen av 

forholdene i artikkel 1 bokstav c) inntreffer, eller dersom forutsetningene som disse vurderingene bygger på, ikke lenger er til 

stede. 

Artikkel 5 

Dokumentasjon 

Forsikrings- og gjenforsikringsforetak skal dokumentere følgende: 

a)  Hvordan de ytterligere vurderingene er foretatt, og resultatene av disse vurderingene. 

b)  I hvilken grad det tas hensyn til resultatene av de ytterligere vurderingene ved beregning av forsikringstekniske avsetninger 

og solvenskapitalkravet. 

Artikkel 6 

Ikrafttredelse 

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 11. november 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2015/2016 

av 11. november 2015 

om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for aksjeindeksen for den symmetriske 

justeringen av standardkapitalkravet for aksjerisiko i samsvar med europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2009/138/EF(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF av 25. november 2009 om adgang til å starte og utøve 

virksomhet innen forsikring og gjenforsikring (Solvens II)(1), særlig artikkel 109a nr. 2 bokstav b), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) For å sikre at aksjeindeksen måler markedsprisen for en diversifisert portefølje av aksjer som er representativ for den 

typen aksjer som vanligvis innehas av forsikrings- og gjenforsikringsforetak i henhold til artikkel 172 i delegert 

kommisjonsforordning (EU) 2015/35(2), bør den bestå av flere eksisterende aksjeindekser for de relevante markedene. 

For at nivåene på aksjeindeksene skal være sammenlignbare, bør nivået på hver indeks i begynnelsen av den aktuelle 

tidsperioden nevnt i artikkel 106 nr. 2 i direktiv 2009/138/EF, settes til 100 prosentpoeng. 

2) Verdien av en aksjeindeks svinger i løpet av dagen. Det er derfor nødvendig å klargjøre hvilken verdi som skal benyttes 

for en bestemt dag. Ettersom fondsbørsene ikke er åpne for handel hver dag, er det også nødvendig å angi for hvilke 

dager aksjeindeksnivåene skal beregnes. Derfor bør begrepene «sluttnivå» og «virkedag» defineres. 

3) Aksjeindeksen bør oppfylle kravene i artikkel 172 i delegert forordning (EU) nr. 2015/35. 

4) Denne forordning bygger på det utkastet til tekniske gjennomføringsstandarder som Den europeiske tilsynsmyndighet 

for forsikring og tjenestepensjoner har framlagt for Kommisjonen. 

5) Den europeiske tilsynsmyndighet for forsikring og tjenestepensjoner har holdt åpne offentlige høringer om utkastet til 

tekniske gjennomføringsstandarder som ligger til grunn for denne forordning, analysert de mulige tilknyttede 

kostnadene og fordelene samt innhentet uttalelse fra interessentgruppen for forsikring og gjenforsikring opprettet ved 

artikkel 37 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1094/2010(3). 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Definisjoner 

I denne forordning menes med 

1) «sluttnivå» aksjeindeksens sluttverdi på referansedagen som offentliggjort av tilbyderen av aksjeindeksen, 

2) «virkedag» alle andre dager enn lørdager og søndager. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 295 av 12.11.2015, s. 18, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 62/2018 av 23. mars 2018 

om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 6 av 30.1.2020, s. 41. 

(1) EUT L 335 av 17.12.2009, s. 1. 

(2) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/35 av 10. oktober 2014 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF om 

adgang til å starte og utøve virksomhet innen forsikring og gjenforsikring (Solvens II) (EUT L 12 av 17.1.2015, s. 1). 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1094/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den 

europeiske tilsynsmyndighet for forsikring og tjenestepensjoner), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av 

kommisjonsbeslutning 2009/79/EF (EUT L 331 av 15.12.2010, s. 48). 
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Artikkel 2 

Beregning av aksjeindeksen 

1.  Nivået på aksjeindeksen nevnt i artikkel 106 nr. 2 i direktiv 2009/138/EF skal fastsettes for hver virkedag. 

Nivået på aksjeindeksen for en bestemt virkedag skal være summen av bidragene fra alle aksjeindeksene i vedlegget på den 

aktuelle virkedagen. 

For hver aksjeindeks i vedlegget skal bidraget for en bestemt virkedag være produktet av dens normaliserte nivå for virkedagen 

og aksjeindeksens respektive vekt i samsvar med det som er angitt i vedlegget. 

2.  For hver aksjeindeks i vedlegget skal dens normaliserte nivå for en bestemt virkedag være dens sluttnivå samme virkedag 

dividert med dens sluttnivå den første dagen i den 36-månedersperioden som avsluttes den virkedagen aksjeindeksnivået 

beregnes for, i samsvar med definisjonen i artikkel 172 nr. 1 i delegert forordning (EU) 2015/35. Dersom aksjeindeksens 

sluttnivå for en bestemt dag ikke er tilgjengelig, skal siste sluttnivå før nevnte dag benyttes. 

Artikkel 3 

Ikrafttredelse 

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 11. november 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

Aksjeindekser og vekter 

Aksjeindekser (prisindekser) Vekter 

AEX 0,14 

CAC 40 0,14 

DAX 0,14 

FTSE All-Share Index 0,14 

FTSE MIB Index 0,08 

IBEX 35 0,08 

Nikkei 225 0,02 

OMX Stockholm 30 Index 0,08 

S&P 500 0,08 

SMI 0,02 

WIG30 0,08 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2015/2017 

av 11. november 2015 

om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for justerte faktorer for beregning av kapitalkravet for 

valutarisiko for valutaer som er knyttet til euro i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF av 25. november 2009 om adgang til å starte og utøve 

virksomhet innen forsikring og gjenforsikring (Solvens II)(1), særlig artikkel 109a nr. 2 bokstav c), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Justeringene fastsatt i denne forordning tar hensyn til de detaljerte kriteriene fastsatt i artikkel 188 nr. 5 i delegert 

forordning (EU) 2015/35(2). 

2) For å sikre ensartet behandling av valutaer som er knyttet til euro, bør det, ved beregning av kapitalkravet for 

valutarisiko, fastsettes justerte faktorer for valutarisiko i forbindelse med vekslingskursene mellom euro og valutaer som 

er knyttet til euro, og i forbindelse med vekslingskursene mellom to valutaer som er knyttet til euro. 

3) Denne forordning bygger på det utkastet til tekniske gjennomføringsstandarder som Den europeiske tilsynsmyndighet 

for forsikring og tjenestepensjoner har framlagt for Kommisjonen. 

4) Den europeiske tilsynsmyndighet for forsikring og tjenestepensjoner har holdt åpne offentlige høringer om utkastet til 

tekniske gjennomføringsstandarder som ligger til grunn for denne forordning, analysert de mulige tilknyttede 

kostnadene og fordelene samt innhentet uttalelse fra interessentgruppen for forsikring og gjenforsikring opprettet i 

samsvar med artikkel 37 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1094/2010(3). 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Justerte faktorer for valutarisiko når den lokale eller utenlandske valutaen er euro 

Dersom den lokale eller utenlandske valutaen er euro, skal faktoren på 25 % ved anvendelse av artikkel 188 nr. 3 og 4 i delegert 

forordning (EU) 2015/35 erstattes med 

a)  0,39 % når den andre valutaen er danske kroner (DKK), 

b)  1,81 % når den andre valutaen er lev (BGN), 

c)  2,18 % når den andre valutaen er vestafrikanske CFA-franc (BCEAO) (XOF), 

d)  1,96 % når den andre valutaen er sentralafrikanske CFA-franc (BEAC) (XAF), 

e)  2,00 % når den andre valutaen er komoriske franc (KMF). 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 295 av 12.11.2015, s. 21, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 62/2018 av 23. mars 2018 

om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 6 av 30.1.2020, s. 41. 

(1) EUT L 335 av 17.12.2009, s. 1. 

(2) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/35 av 10. oktober 2014 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF om 

adgang til å starte og utøve virksomhet innen forsikring og gjenforsikring (Solvens II) (EUT L 12 av 17.1.2015, s. 1). 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1094/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den 

europeiske tilsynsmyndighet for forsikring og tjenestepensjoner), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av 

kommisjonsbeslutning 2009/79/EF (EUT L 331 av 15.12.2010, s. 48). 
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Artikkel 2 

Justerte faktorer for valutarisiko når den lokale eller utenlandske valutaen er knyttet til euro 

Ved anvendelse av artikkel 188 nr. 3 og 4 i delegert forordning (EU) 2015/35 skal faktoren på 25 % erstattes med 

a)  2,24 % når de to valutaene er DKK og BGN, 

b)  2,62 % når de to valutaene er DKK og XOF, 

c)  2,40 % når de to valutaene er DKK og XAF, 

d)  2,44 % når de to valutaene er DKK og KMF, 

e)  4,06 % når de to valutaene er BGN og XOF, 

f)  3,85 % når de to valutaene er BGN og XAF, 

g)  3,89 % når de to valutaene er BGN og KMF, 

h)  4,23 % når de to valutaene er XOF og XAF, 

i)  4,27 % når de to valutaene er XOF og KMF, 

j)  4,04 % når de to valutaene er XAF og KMF. 

Artikkel 3 

Ikrafttredelse 

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 11. november 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2015/2450 

av 2. desember 2015 

om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for malene for framlegging av opplysninger for 

tilsynsmyndighetene i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF av 25. november 2009 om adgang til å starte og utøve 

virksomhet innen forsikring og gjenforsikring (Solvens II)(1), særlig artikkel 35 nr. 10 tredje ledd, artikkel 244 nr. 6 tredje ledd 

og artikkel 245 nr. 6 annet ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) For å tilrettelegge for et effektivt tilsyn med forsikrings- og gjenforsikringsforetak er det hensiktsmessig å utarbeide 

maler for framlegging for tilsynsmyndighetene av opplysningene omhandlet i artikkel 35 nr. 1 og 2 i direktiv 

2009/138/EF for enkeltforetak og i artikkel 244 nr. 2 og artikkel 245 nr. 2 i nevnte direktiv for grupper. 

2) Et tilstrekkelig detaljnivå på opplysningene som skal framlegges, er avgjørende for en korrekt gjennomføring av en 

risikobasert tilsynsprosess. Malene er en visuell framstilling av de opplysningene som skal innberettes, og de angir 

detaljnivået på disse opplysningene. 

3) Harmonisering av malene som skal benyttes ved framlegging av opplysninger for tilsynsmyndighetene, er et viktig 

verktøy for å fremme tilsynsmessig tilnærming. Derfor bør opplysningene som skal innberettes i samsvar med direktiv 

2009/138/EF, framlegges som angitt i malene fastsatt ved denne forordning. 

4) I praksis vil opplysningene bli innberettet i elektronisk form som angitt i artikkel 313 i delegert kommisjonsforordning 

(EU) 2015/35(2). 

5) Forsikrings- og gjenforsikringsforetak og grupper av slike foretak bør bare framlegge de opplysningene som er relevante 

for deres virksomhet. For eksempel kan visse valgmuligheter fastsatt i direktiv 2009/138/EF, som bruk av matching-

justering ved beregningen av forsikringstekniske avsetninger eller bruk av en full eller partiell intern modell eller av 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 347 av 31.12.2015, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 62/2018 av 23. mars 2018 

om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 6 av 30.1.2020, s. 41. 

(1) EUT L 335 av 17.12.2009, s. 1. 

(2) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/35 av 10. oktober 2014 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF om 

adgang til å starte og utøve virksomhet innen forsikring og gjenforsikring (Solvens II) (EUT L 12 av 17.1.2015, s. 1). 
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foretaksspesifikke parametrer ved beregningen av solvenskapitalkravet, påvirke omfanget av opplysningene som skal 

framlegges. I de fleste tilfeller er det bare et delsett av malene fastsatt i denne forordning som bør framlegges, ettersom 

ikke alle maler er relevante for alle foretak. 

6) Bestemmelsene i denne forordning er nært forbundet med hverandre ettersom de alle handler om framlegging for 

tilsynsmyndighetene av opplysninger fra forsikrings- og gjenforsikringsforetak og grupper av slike foretak. For å sikre 

sammenheng mellom disse bestemmelsene, som bør tre i kraft samtidig, og for å gjøre det lettere for personer som 

omfattes av rapporteringsplikten, herunder investorer som ikke er etablert i Unionen, å få bedre oversikt over disse 

bestemmelsene og sikre enkel tilgang til dem er det ønskelig at alle tekniske gjennomføringsstandarder som kreves i 

henhold til artikkel 35 nr. 10, artikkel 244 nr. 6 og artikkel 245 nr. 6 i direktiv 2009/138/EU, samles i én enkelt 

forordning. 

7) Denne forordning bygger på det utkastet til tekniske gjennomføringsstandarder som Den europeiske tilsynsmyndighet 

for forsikring og tjenestepensjoner har framlagt for Kommisjonen. 

8) Den europeiske tilsynsmyndighet for forsikring og tjenestepensjoner har holdt åpne offentlige høringer om utkastet til 

tekniske gjennomføringsstandarder som ligger til grunn for denne forordning, analysert de mulige tilknyttede kostnadene og 

fordelene samt innhentet uttalelse fra interessentgruppen for forsikring og gjenforsikring opprettet i samsvar med artikkel 

37 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1094/2010(1). 

9) For å sikre at tilsynsrapporteringen anvendes effektivt på en ensartet måte fra datoen da rapporteringsplikten får 

anvendelse, bør denne forordning tre i kraft så snart som mulig og få anvendelse fra 1. januar 2016. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

KAPITTEL I 

ALMINNELIGE BESTEMMELSER OG KRAV TIL TILSYNSRAPPORTERING 

Artikkel 1 

Formål 

Denne forordning fastsetter tekniske gjennomføringsstandarder for regelmessig tilsynsrapportering gjennom å opprette malene 

for framlegging for tilsynsmyndighetene av opplysningene omhandlet i artikkel 35 nr. 1 og 2 i direktiv 2009/138/EF for 

individuelle forsikrings- og gjenforsikringsforetak og i artikkel 244 nr. 2 og artikkel 245 nr. 2 i direktiv 2009/138/EF for 

grupper. 

Artikkel 2 

Formater for tilsynsrapportering 

Forsikrings- og gjenforsikringsforetak, deltakende forsikrings- og gjenforsikringsforetak, forsikringsholdingselskaper og 

blandede finansielle holdingselskaper skal framlegge opplysningene nevnt i denne forordning i de datautvekslingsformatene og 

-formene som er fastsatt av tilsynsmyndighetene eller gruppetilsynsmyndigheten, og i samsvar med følgende spesifikasjoner: 

a) Datapunkter av datatypen «monetær» skal uttrykkes i enheter uten desimaler, unntatt i malene S.06.02, S.08.01, S.08.02 og 

S.11.01, der de skal uttrykkes i enheter med to desimaler.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1094/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den 

europeiske tilsynsmyndighet for forsikring og tjenestepensjoner), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av 

kommisjonsbeslutning 2009/79/EF (EUT L 331 av 15.12.2010, s. 48). 



2.7.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 45/799 

 

b) Datapunkter av datatypen «prosentdel» skal uttrykkes per enhet med fire desimaler. 

c) Datapunkter av datatypen «heltall» skal uttrykkes i enheter uten desimaler. 

Artikkel 3 

Valuta 

1.  Ved anvendelse av denne forordning skal «rapporteringsvaluta», med mindre annet er pålagt av tilsynsmyndigheten, være 

a) for innberetning som gjelder enkeltforetak, den valutaen som benyttes ved utarbeiding av forsikrings- eller gjenforsikrings-

foretakets finansregnskap, 

b) for innberetning som gjelder grupper, den valutaen som benyttes ved utarbeiding av det konsoliderte finansregnskapet. 

2.  Datapunkter av datatypen «monetær» skal innberettes i rapporteringsvalutaen, noe som innebærer omregning av enhver 

annen valuta til rapporteringsvalutaen, med mindre annet er angitt i denne forordning. 

3.  Ved angivelse av verdien av eiendeler eller forpliktelser som er uttrykt i en annen valuta enn rapporteringsvalutaen, skal 

verdien omregnes til rapporteringsvalutaen til en omregningskurs som tilsvarer sluttkursen på den siste dagen da den relevante 

kursen er tilgjengelig, i den rapporteringsperioden som gjelder for eiendelen eller forpliktelsen. 

4.  Ved angivelse av verdien av eventuelle inntekter eller kostnader skal verdien omregnes til rapporteringsvalutaen ved å 

bruke samme omregningsgrunnlag som det som brukes for regnskapsformål. 

5.  Omregningen til rapporteringsvalutaen skal gjøres ved bruk av valutakursen fra samme kilde som den som brukes til 

forsikrings- eller gjenforsikringsforetakets finansregnskap ved innberetning som gjelder enkeltforetak, eller til det konsoliderte 

finansregnskapet ved innberetning som gjelder grupper, med mindre tilsynsmyndigheten krever noe annet. 

Artikkel 4 

Ny framlegging av opplysninger 

Forsikrings- og gjenforsikringsforetak, deltakende forsikrings- og gjenforsikringsforetak, forsikringsholdingselskaper og blandede 

finansielle holdingselskaper skal snarest mulig framlegge opplysningene på nytt ved hjelp av malene nevnt i denne forordning 

dersom de opprinnelige opplysningene for samme rapporteringsperiode er vesentlig endret etter siste framlegging for 

tilsynsmyndighetene eller gruppetilsynsmyndigheten. 

KAPITTEL II 

MALER FOR KVANTITATIV INNBERETNING FOR ENKELTFORETAK 

Artikkel 5 

Kvantitative maler for innledende opplysninger for enkeltforetak 

Forsikrings- og gjenforsikringsforetak skal framlegge opplysningene nevnt i artikkel 314 nr. 1 bokstav a) og c) i delegert 

kommisjonsforordning (EU) 2015/35 ved hjelp av følgende maler: 

a) Mal S.01.01.03 i vedlegg I med angivelse av innholdet i innberetningen, i samsvar med veiledningen i avsnitt S.01.01 i 

vedlegg II.  
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b) Mal S.01.02.01 i vedlegg I med grunnleggende opplysninger om foretaket og innholdet i innberetningen generelt, i samsvar 

med veiledningen i avsnitt S.01.02 i vedlegg II. 

c) Mal S.01.03.01 i vedlegg I med grunnleggende opplysninger om avgrensede fond («ring-fenced funds») og porteføljer for 

matching-justering, i samsvar med veiledningen i avsnitt S.01.03 i vedlegg II. 

d) Mal S.02.01.02 i vedlegg I med opplysninger om balansetall ved bruk av verdsettingen i artikkel 75 i direktiv 2009/138/EF, 

i samsvar med veiledningen i avsnitt S.02.01 i vedlegg II til denne forordning. 

e) Mal S.23.01.01 i vedlegg I med opplysninger om ansvarlig kapital, i samsvar med veiledningen i avsnitt S.23.01 i vedlegg II. 

f) Dersom foretaket anvender standardformelen for beregning av solvenskapitalkravet, mal S.25.01.01 i vedlegg I med 

opplysninger om solvenskapitalkravet, i samsvar med veiledningen i avsnitt S.25.01 i vedlegg II. 

g) Dersom foretaket anvender standardformelen og en partiell intern modell for beregning av solvenskapitalkravet, mal 

S.25.02.01 i vedlegg I med opplysninger om solvenskapitalkravet, i samsvar med veiledningen i avsnitt S.25.02 i vedlegg II. 

h) Dersom foretaket anvender en full intern modell for beregning av solvenskapitalkravet, mal S.25.03.01 i vedlegg I med 

opplysninger om solvenskapitalkravet, i samsvar med veiledningen i avsnitt S.25.03 i vedlegg II. 

i) Dersom forsikrings- og gjenforsikringsforetak utøver bare livsforsikrings- eller livsgjenforsikringsvirksomhet eller bare 

skadeforsikrings- eller skadegjenforsikringsvirksomhet, mal S.28.01.01 i vedlegg I med opplysninger om minstekapitalkravet, i 

samsvar med veiledningen i avsnitt S.28.01 i vedlegg II. 

j) Dersom forsikringsforetak utøver både livsforsikringsvirksomhet og skadeforsikringsvirksomhet, mal S.28.02.01 i vedlegg 

I med opplysninger om minstekapitalkravet, i samsvar med veiledningen i avsnitt S.28.02 i vedlegg II. 

Artikkel 6 

Kvartalsvise kvantitative maler for enkeltforetak 

1.  Forsikrings- og gjenforsikringsforetak skal hvert kvartal, med mindre innberetningens omfang eller hyppighet er begrenset 

i samsvar med artikkel 35 nr. 6 i direktiv 2009/138/EF, framlegge opplysningene nevnt i artikkel 304 nr. 1 bokstav d) i delegert 

forordning (EU) 2015/35 ved hjelp av følgende maler: 

a) Mal S.01.01.02 i vedlegg I med angivelse av innholdet i innberetningen, i samsvar med veiledningen i avsnitt S.01.01 i 

vedlegg II. 

b) Mal S.01.02.01 i vedlegg I med grunnleggende opplysninger om foretaket og innholdet i innberetningen generelt, i 

samsvar med veiledningen i avsnitt S.01.02 i vedlegg II. 

c) Mal S.02.01.02 i vedlegg I med opplysninger om balansetall ved bruk av verdsettingen i artikkel 75 i direktiv 

2009/138/EF, i samsvar med veiledningen i avsnitt S.02.01 i vedlegg II til denne forordning. 

d) Mal S.05.01.02 i vedlegg I med opplysninger om premier, erstatningskrav og kostnader ved anvendelse av verdsettings- og 

innregningsprinsippene benyttet i foretakets finansregnskap, for hver bransje som definert i vedlegg I til delegert 

forordning (EU) 2015/35, i samsvar med veiledningen i avsnitt S.05.01 i vedlegg II til denne forordning.  
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e) Mal S.06.02.01 i vedlegg I med en post-for-post-liste over eiendeler, i samsvar med veiledningen i avsnitt S.06.02 i 

vedlegg II og med bruk av CIC-koden («Complementary Identification Code») som angitt i vedlegg V og definert i 

vedlegg VI. 

f) Dersom andelen av kollektive investeringer som innehas av foretaket, er høyere enn 30 % av de samlede investeringene, 

mal S.06.03.01 i vedlegg I med opplysninger om gjennomskjæringsmetoden («look-through approach») for alle kollektive 

investeringer som innehas av foretaket, i samsvar med veiledningen i avsnitt S.06.03 i vedlegg II. 

g) Mal S.08.01.01 i vedlegg I med en post-for-post-liste over åpne derivatposisjoner, i samsvar med veiledningen i avsnitt 

S.08.01 i vedlegg II og med bruk av CIC-koden som angitt i vedlegg V og definert i vedlegg VI. 

h) Mal S.08.02.01 i vedlegg I med en post-for-post-liste over derivater avviklet i rapporteringsperioden, i samsvar med 

veiledningen i avsnitt S.08.02 i vedlegg II og med bruk av CIC-koden som angitt i vedlegg V og definert i vedlegg VI. 

i) Mal S.12.01.02 i vedlegg I med opplysninger om forsikringstekniske avsetninger knyttet til livsforsikring og helseforsikring 

som utøves på samme tekniske grunnlag som livsforsikring («SLT-helseforsikring»), for hver bransje som definert i vedlegg I 

til delegert forordning (EU) 2015/35, i samsvar med veiledningen i S.12.01 i vedlegg II til denne forordning. 

j) Mal S.17.01.02 i vedlegg I med opplysninger om forsikringstekniske avsetninger innen skadeforsikring for hver bransje 

som definert i vedlegg I til delegert forordning (EU) 2015/35, i samsvar med veiledningen i avsnitt S.17.01 i vedlegg II til 

denne forordning. 

k) Mal S.23.01.01 i vedlegg I med opplysninger om ansvarlig kapital, i samsvar med veiledningen i avsnitt S.23.01 i vedlegg II. 

l) Dersom forsikrings- og gjenforsikringsforetak utøver bare livsforsikrings- eller livsgjenforsikringsvirksomhet eller bare 

skadeforsikrings- eller skadegjenforsikringsvirksomhet, mal S.28.01.01 i vedlegg I med opplysninger om minstekapitalkravet, 

i samsvar med veiledningen i avsnitt S.28.01 i vedlegg II. 

m) Dersom forsikringsforetak utøver både livsforsikringsvirksomhet og skadeforsikringsvirksomhet, mal S.28.02.01 i vedlegg 

I med opplysninger om minstekapitalkravet, i samsvar med veiledningen i avsnitt S.28.02 i vedlegg II. 

2.  Ved anvendelse av nr. 1 bokstav f) skal andelen av kollektive investeringer som foretaket innehar av de samlede 

investeringene, fastsettes som summen av post C0010/R0180, innretninger for kollektiv investering i post C0010/R0220 og 

innretninger for kollektiv investering i post C0010/R0090 i mal S.02.01.02 dividert med summen av post C0010/R0070 og 

C0010/R0220 i mal S.02.01.02. 

Artikkel 7 

Forenklinger tillatt ved kvartalsvis innberetning for enkeltforetak 

1.  Når det gjelder opplysningene nevnt i artikkel 6 nr. 1 bokstav c), kan kvartalsvise målinger i større grad bygge på estimater og 

estimeringsmetoder enn på målinger av årlige finansielle data. Målingsprosedyrene for den kvartalsvise innberetningen skal 

utformes slik at de sikrer at opplysningene er pålitelige og oppfyller standardene fastsatt i direktiv 2009/138/EF, og at alle 

vesentlige opplysninger som er relevante for forståelsen av dataene, innberettes. 

2.  Når forsikrings- og gjenforsikringsforetakene framlegger opplysningene nevnt i artikkel 6 nr. 1 bokstav i) og j), kan de 

anvende forenklede metoder ved beregningen av de forsikringstekniske avsetningene.  
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Artikkel 8 

Årlige kvantitative maler for enkeltforetak – Grunnleggende opplysninger og innholdet i innberetningen 

Forsikrings- og gjenforsikringsforetak skal årlig framlegge opplysningene nevnt i artikkel 304 nr. 1 bokstav d) i delegert 

forordning (EU) 2015/35 ved hjelp av følgende maler: 

a) Mal S.01.01.01 i vedlegg I med angivelse av innholdet i innberetningen, i samsvar med veiledningen i avsnitt S.01.01 i 

vedlegg II. 

b) Mal S.01.02.01 i vedlegg I med grunnleggende opplysninger om foretaket og innholdet i innberetningen generelt, i samsvar 

med veiledningen i avsnitt S.01.02 i vedlegg II. 

c) Mal S.01.03.01 i vedlegg I med grunnleggende opplysninger om avgrensede fond og porteføljer for matching-justering, i 

samsvar med veiledningen i avsnitt S.01.03 i vedlegg II. 

Artikkel 9 

Årlige kvantitative maler for enkeltforetak – Balansen og andre generelle opplysninger 

Forsikrings- og gjenforsikringsforetak skal årlig framlegge opplysningene nevnt i artikkel 304 nr. 1 bokstav d) i delegert 

forordning (EU) 2015/35 ved hjelp av følgende maler: 

a) Mal S.02.01.01 i vedlegg I med opplysninger om balansetall ved bruk av verdsettingen i artikkel 75 i direktiv 2009/138/EF 

og verdsettingen etter foretakets finansregnskap, i samsvar med veiledningen i avsnitt S.02.01 i vedlegg II til denne 

forordning. 

b) Mal S.02.02.01 i vedlegg I med opplysninger om eiendeler og forpliktelser etter valuta, i samsvar med veiledningen i 

avsnitt S.02.02 i vedlegg II. 

c) Mal S.03.01.01 i vedlegg I med generelle opplysninger om poster utenfor balansen, i samsvar med veiledningen i avsnitt 

S.03.01 i vedlegg II. 

d) Mal S.03.02.01 i vedlegg I med en liste over ikke-balanseførte, ubegrensede garantier mottatt, i samsvar med veiledningen i 

avsnitt S.03.02 i vedlegg II. 

e) Mal S.03.03.01 i vedlegg I med en liste over ikke-balanseførte, ubegrensede garantier gitt, i samsvar med veiledningen i 

avsnitt S.03.03 i vedlegg II. 

f) Mal S.04.01.01 i vedlegg I med opplysninger om virksomhet per stat, herunder EØS og ikke-EØS, ved anvendelse av 

verdsettings- og innregningsprinsippene benyttet i foretakets finansregnskap, for hver bransje som definert i vedlegg I til 

delegert forordning (EU) 2015/35, i samsvar med veiledningen i avsnitt S.04.01 i vedlegg II til denne forordning. 

g) Mal S.04.02.01 i vedlegg I med opplysninger om klasse 10 i del A i vedlegg I til direktiv 2009/138/EF, unntatt 

transportørens ansvar, i samsvar med veiledningen i avsnitt S.04.02 i vedlegg II til denne forordning. 

h) Mal S.05.01.01 i vedlegg I med opplysninger om premier, erstatningskrav og kostnader ved anvendelse av verdsettings- og 

innregningsprinsippene benyttet i foretakets finansregnskap, for hver bransje som definert i vedlegg I til delegert forordning 

(EU) 2015/35, i samsvar med veiledningen i avsnitt S.05.01 i vedlegg II til denne forordning. 

i) Mal S.05.02.01 i vedlegg I med opplysninger om premier, erstatningskrav og kostnader etter stat ved anvendelse av 

verdsettings- og innregningsprinsippene benyttet i foretakets finansregnskap, i samsvar med veiledningen i avsnitt S.05.02 i 

vedlegg II.  
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Artikkel 10 

Årlige kvantitative maler for enkeltforetak – Opplysninger om investeringer 

Forsikrings- og gjenforsikringsforetak skal, med mindre de er unntatt i henhold til artikkel 35 nr. 7 i direktiv 2009/138/EF med 

hensyn til et bestemt mal, årlig framlegge opplysningene nevnt i artikkel 304 nr. 1 bokstav d) i delegert forordning (EU) 

2015/35 ved hjelp av følgende maler: 

a) Dersom foretaket er unntatt fra den årlige framleggingen av opplysninger i malene S.06.02.01 eller S.08.01.01 i samsvar 

med artikkel 35 nr. 7 i direktiv 2009/138/EF, mal S.06.01.01 i vedlegg I til denne forordning med en oversikt over 

eiendeler, i samsvar med veiledningen i avsnitt S.06.01 i vedlegg II til denne forordning. 

b) Dersom foretaket er unntatt fra å innberette mal S.06.02.01 for siste kvartal i samsvar med artikkel 35 nr. 6 i direktiv 

2009/138/EF, mal S.06.02.01 i vedlegg I til denne forordning med en post-for-post-liste over eiendeler, i samsvar med 

veiledningen i avsnitt S.06.02 i vedlegg II til denne forordning og med bruk av CIC-koden som angitt i vedlegg V og 

definert i vedlegg VI til denne forordning. 

c) Dersom foretaket er unntatt fra å innberette mal S.06.03.01 for siste kvartal i samsvar med artikkel 35 nr. 6 i direktiv 

2009/138/EF eller ikke har innberettet den hvert kvartal fordi andelen av kollektive investeringer som innehas av foretaket, 

som nevnt i artikkel 6 nr. 1 bokstav f) i denne forordning, ikke er høyere enn 30 % av de samlede investeringene, mal 

S.06.03.01 i vedlegg I til denne forordning med opplysninger om gjennomskjæringsmetoden for alle kollektive 

investeringer som innehas av foretaket, i samsvar med veiledningen i avsnitt S.06.03 i vedlegg II til denne forordning. 

d) Dersom verdien av strukturerte produkter, fastsatt som summen av eiendeler klassifisert i kategori 5 og 6 som definert i 

vedlegg V, utgjør mer enn 5 % av de samlede investeringene innberettet i post C0010/R0070 og C0010/R0220 i mal 

S.02.01.01, mal S.07.01.01 i vedlegg I med en post-for-post-liste over strukturerte produkter, i samsvar med veiledningen i 

avsnitt S.07.01 i vedlegg II. 

e) Dersom foretakene er unntatt fra å innberette mal S.08.01.01 for siste kvartal i samsvar med artikkel 35 nr. 6 i direktiv 

2009/138/EF, mal S.08.01.01 i vedlegg I til denne forordning med en post-for-post-liste over åpne derivatposisjoner, i 

samsvar med veiledningen i avsnitt S.08.01 i vedlegg II til denne forordning og med bruk av CIC-koden som angitt i 

vedlegg V og definert i vedlegg VI til denne forordning. 

f) Dersom foretakene er unntatt fra å innberette mal S.08.02.01 for siste kvartal i samsvar med artikkel 35 nr. 6 i direktiv 

2009/138/EF, mal S.08.02.01 i vedlegg I til denne forordning med en post-for-post-liste over derivater avviklet i 

rapporteringsperioden, i samsvar med veiledningen i avsnitt S.08.02 i vedlegg II til denne forordning og med bruk av CIC-

koden som angitt i vedlegg V og definert i vedlegg VI til denne forordning. 

g) Mal S.09.01.01 i vedlegg I med opplysninger om inntekt, gevinster og tap i rapporteringsperioden etter eiendelskategori 

som definert i vedlegg IV, i samsvar med veiledningen i avsnitt S.09.01 i vedlegg II. 

h) Dersom verdien av de underliggende verdipapirene i og utenfor balansen som er del av utlåns- eller gjenkjøpsavtaler, for 

kontrakter med forfallsdato etter referansedatoen for innberetning, utgjør mer enn 5 % av de samlede investeringene 

innberettet i post C0010/R0070 og C0010/R0220 i mal S.02.01.01, mal S.10.01.01 i vedlegg I med en post-for-post-liste 

over utlåns- og gjenkjøpsavtaler for verdipapirer i og utenfor balansen, i samsvar med veiledningen i avsnitt S.10.01 i 

vedlegg II. 

i) Mal S.11.01.01 i vedlegg I med en post-for-post-liste over eiendeler som innehas som sikkerhet, bestående av alle typer 

ikke-balanseførte eiendelskategorier som innehas som sikkerhet, i samsvar med veiledningen i avsnitt S.11.01 i vedlegg II.  
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Artikkel 11 

Årlige kvantitative maler for enkeltforetak – Opplysninger om forsikringstekniske avsetninger 

Forsikrings- og gjenforsikringsforetak skal årlig framlegge opplysningene nevnt i artikkel 304 nr. 1 bokstav d) i delegert 

forordning (EU) 2015/35 ved hjelp av følgende maler: 

a) Mal S.12.01.01 i vedlegg I med opplysninger om forsikringstekniske avsetninger for livsforsikring og SLT-helseforsikring 

etter bransje som definert i vedlegg I til delegert forordning (EU) 2015/35, i samsvar med veiledningen i avsnitt S.12.01 i 

vedlegg II til denne forordning. 

b) Mal S.12.02.01 i vedlegg I med opplysninger om forsikringstekniske avsetninger for livsforsikring og SLT-helseforsikring 

etter stat, i samsvar med veiledningen i avsnitt S.12.02 i vedlegg II. 

c) Mal S.13.01.01 i vedlegg I med opplysninger om prognoser for beste estimat for framtidige kontantstrømmer for 

livsforsikringsvirksomheten, i samsvar med veiledningen i avsnitt S.13.01 i vedlegg II. 

d) Mal S.14.01.01 i vedlegg I med opplysninger om analyser av livsforsikringsforpliktelser, herunder livsforsikrings- og 

gjenforsikringsavtaler og livrente fra skadeforsikringsavtaler, etter produkt og etter homogen risikogruppe utstedt av 

foretaket, i samsvar med veiledningen i avsnitt S.14.01 i vedlegg II. 

e) Mal S.15.01.01 i vedlegg I med opplysninger om beskrivelsen av garantier for variable livrenter etter produkt utstedt av 

foretaket i forbindelse med direkte forsikringsvirksomhet, i samsvar med veiledningen i avsnitt S.15.01 i vedlegg II. 

f) Mal S.15.02.01 i vedlegg I med opplysninger om sikring av garantier for variable livrenter etter produkt utstedt av 

foretaket i forbindelse med direkte forsikringsvirksomhet, i samsvar med veiledningen i avsnitt S.15.02 i vedlegg II. 

g) Mal S.16.01.01 i vedlegg I med opplysninger om livrente som skriver seg fra skadeforsikringsforpliktelser utstedt av 

foretaket i forbindelse med direkte forsikringsvirksomhet som gir opphav til livrente, for alle bransjer som definert i 

vedlegg I til delegert forordning (EU) 2015/35 og i tillegg etter valuta, i samsvar med veiledningen i avsnitt S.16.01 i 

vedlegg II til denne forordning; opplysningene etter valuta skal bare innberettes dersom beste estimat for diskonterte 

avsetninger for livrentefordringer fra én bransje innen skadeforsikring utgjør mer enn 3 % av det samlede beste estimatet 

for alle avsetninger for livrentefordringer, med følgende inndeling: 

i) Beløp i rapporteringsvalutaen. 

ii) Beløp i alle valutaer som utgjør mer enn 25 % av beste estimat for diskonterte avsetninger for livrentefordringer i den 

opprinnelige valutaen fra nevnte bransje innen skadeforsikring. 

iii) Beløp i alle valutaer som utgjør mindre enn 25 % av beste estimat for avsetninger for livrentefordringer (på diskontert 

grunnlag) i den opprinnelige valutaen fra nevnte bransje innen skadeforsikring, men mer enn 5 % av samlet beste 

estimat for alle avsetninger for livrentefordringer. 

h) Mal S.17.01.01 i vedlegg I med opplysninger om forsikringstekniske avsetninger innen skadeforsikring etter bransje som 

definert i vedlegg I til delegert forordning (EU) 2015/35, i samsvar med veiledningen i avsnitt S.17.01 i vedlegg II til 

denne forordning. 

i) Mal S.17.02.01 i vedlegg I med opplysninger om forsikringstekniske avsetninger innen skadeforsikring etter stat, i 

samsvar med veiledningen i avsnitt S.17.02 i vedlegg II.  
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j) Mal S.18.01.01 i vedlegg I med opplysninger om prognoser for framtidige kontantstrømmer basert på beste estimat for 

forretningsvirksomhet innen skadeforsikring, i samsvar med veiledningen i avsnitt S.18.01 i vedlegg II. 

k) Mal S.19.01.01 i vedlegg I med opplysninger om erstatningskrav innen skadeforsikring i form av utviklingstriangler for 

det samlede beløpet for hver bransje innen skadeforsikring som definert i vedlegg I til delegert forordning (EU) 2015/35 

og i tillegg etter valuta, i samsvar med veiledningen i avsnitt S.19.01 i vedlegg II til denne forordning; opplysningene etter 

valuta skal bare innberettes dersom samlet beste bruttoestimat for én bransje innen skadeforsikring utgjør mer enn 3 % av 

samlet beste bruttoestimat for avsetninger for fordringer, med følgende inndeling: 

i) Beløp i rapporteringsvalutaen. 

ii) Beløp i alle valutaer som utgjør mer enn 25 % av beste bruttoestimat for avsetninger for fordringer i den opprinnelige 

valutaen fra nevnte bransje innen skadeforsikring. 

iii) Beløp i alle valutaer som utgjør mindre enn 25 % av beste bruttoestimat for avsetninger for fordringer i den 

opprinnelige valutaen fra nevnte bransje innen skadeforsikring, men mer enn 5 % av samlet beste bruttoestimat for 

avsetninger for fordringer i den opprinnelige valutaen. 

l) Mal S.20.01.01 i vedlegg I med opplysninger om utviklingen av fordelingen av påløpte fordringer ved utgangen av 

regnskapsåret for hver bransje som definert i vedlegg I til delegert forordning (EU) 2015/35, i samsvar med veiledningen i 

avsnitt S.20.01 i vedlegg II til denne forordning. 

m) Mal S.21.01.01 i vedlegg I med opplysninger om risikoprofilen for fordelingen av tap for forretningsvirksomhet innen 

skadeforsikring for hver bransje som definert i vedlegg I til delegert forordning (EU) 2015/35, i samsvar med veiledningen 

i avsnitt S.21.01 i vedlegg II til denne forordning. 

n) Mal S.21.02.01 i vedlegg I med opplysninger om skadeforsikringsrisiko, i samsvar med veiledningen i avsnitt S.21.02 i 

vedlegg II. 

o) Mal S.21.03.01 i vedlegg I med opplysninger om skadeforsikringsrisiko etter forsikringssum og etter bransje som definert i 

vedlegg I til delegert forordning (EU) 2015/35, i samsvar med veiledningen i avsnitt S.21.03 i vedlegg II til denne 

forordning. 

Artikkel 12 

Årlige kvantitative maler for enkeltforetak – Opplysninger om langsiktige garantier 

Forsikrings- og gjenforsikringsforetak skal årlig framlegge opplysningene nevnt i artikkel 304 nr. 1 bokstav d) i delegert 

forordning (EU) 2015/35 ved hjelp av følgende maler: 

a) Mal S.22.01.01 i vedlegg I med opplysninger om virkningen av langsiktige garantier og overgangstiltak, i samsvar med 

veiledningen i avsnitt S.22.01 i vedlegg II. 

b) Mal S.22.04.01 i vedlegg I med opplysninger om overgangstiltak for rentesatsen, i samsvar med veiledningen i avsnitt 

S.22.04 i vedlegg II. 

c) Mal S.22.05.01 i vedlegg I med opplysninger om overgangstiltak for forsikringstekniske avsetninger, i samsvar med 

veiledningen i avsnitt S.22.05 i vedlegg II. 

d) Mal S.22.06.01 i vedlegg I med opplysninger om beste estimat omfattet av volatilitetsjustering etter stat og valuta, i 

samsvar med veiledningen i avsnitt S.22.06 i vedlegg II.  
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Artikkel 13 

Årlige kvantitative maler for enkeltforetak – Ansvarlig kapital og opplysninger om deltakerinteresser 

Forsikrings- og gjenforsikringsforetak skal årlig framlegge opplysningene nevnt i artikkel 304 nr. 1 bokstav d) i delegert 

forordning (EU) 2015/35 ved hjelp av følgende maler: 

a) Mal S.23.01.01 i vedlegg I med opplysninger om ansvarlig kapital, i samsvar med veiledningen i avsnitt S.23.01 i vedlegg II. 

b) Mal S.23.02.01 i vedlegg I med detaljerte opplysninger om ansvarlig kapital etter kategorier («tiers»), i samsvar med 

veiledningen i avsnitt S.23.02 i vedlegg II. 

c) Mal S.23.03.01 i vedlegg I med opplysninger om årlige forflytninger av ansvarlig kapital, i samsvar med veiledningen i 

avsnitt S.23.03 i vedlegg II. 

d) Mal S.23.04.01 i vedlegg I med en liste over poster i ansvarlig kapital, i samsvar med veiledningen i avsnitt S.23.04 i 

vedlegg II. 

e) Mal S.24.01.01 i vedlegg I med opplysninger om deltakerinteresser som innehas av foretaket, og en oversikt over 

beregningen av fradraget fra ansvarlig kapital som gjelder deltakerinteresser i finans- og kredittinstitusjoner, i samsvar med 

veiledningen i avsnitt S.24.01 i vedlegg II. 

Artikkel 14 

Årlige kvantitative maler for enkeltforetak – Opplysninger om solvenskapitalkravet 

1.  Forsikrings- og gjenforsikringsforetak skal årlig framlegge opplysningene nevnt i artikkel 304 nr. 1 bokstav d) i delegert 

forordning (EU) 2015/35 ved hjelp av følgende maler: 

a) Dersom foretaket anvender standardformelen for beregning av solvenskapitalkravet, mal S.25.01.01 i vedlegg I med 

opplysninger om solvenskapitalkravet, i samsvar med veiledningen i avsnitt S.25.01 i vedlegg II. 

b) Dersom foretaket anvender standardformelen og en partiell intern modell for beregning av solvenskapitalkravet, mal 

S.25.02.01 i vedlegg I med opplysninger om solvenskapitalkravet, i samsvar med veiledningen i avsnitt S.25.02 i vedlegg II. 

c) Dersom foretaket anvender en full intern modell for beregning av solvenskapitalkravet, mal S.25.03.01 i vedlegg I med 

opplysninger om solvenskapitalkravet, i samsvar med veiledningen i avsnitt S.25.03 i vedlegg II. 

d) Mal S.26.01.01 i vedlegg I med opplysninger om markedsrisiko, i samsvar med veiledningen i avsnitt S.26.01 i vedlegg II. 

e) Mal S.26.02.01 i vedlegg I med opplysninger om motpartsrisiko, i samsvar med veiledningen i avsnitt S.26.02 i vedlegg II. 

f) Mal S.26.03.01 i vedlegg I med opplysninger om livsforsikringsrisiko, i samsvar med veiledningen i avsnitt S.26.03 i 

vedlegg II. 

g) Mal S.26.04.01 i vedlegg I med opplysninger om helseforsikringsrisiko, i samsvar med veiledningen i avsnitt S.26.04 i 

vedlegg II. 

h) Mal S.26.05.01 i vedlegg I med opplysninger om skadeforsikringsrisiko, i samsvar med veiledningen i avsnitt S.26.05 i 

vedlegg II. 

i) Mal S.26.06.01 i vedlegg I med opplysninger om operasjonell risiko, i samsvar med veiledningen i avsnitt S.26.06 i 

vedlegg II.  
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j) Mal S.26.07.01 i vedlegg I med opplysninger om de forenklingene som brukes ved beregning av solvenskapitalkravet, i 

samsvar med veiledningen i avsnitt S.26.07 i vedlegg II. 

k) Mal S.27.01.01 i vedlegg I med opplysninger om katastroferisiko innen skadeforsikring, i samsvar med veiledningen i 

avsnitt S.27.01 i vedlegg II. 

2.  Dersom det finnes avgrensede fond eller porteføljer for matching-justering, skal malene nevnt i nr. 1 bokstav d)–k) ikke 

innberettes for foretaket som helhet. 

3.  Dersom det benyttes en partiell intern modell, skal malene nevnt i nr. 1 bokstav d)–k) bare innberettes for de risikoene 

som omfattes av standardformelen, med mindre annet er besluttet på grunnlag av artikkel 19. 

4.  Dersom det benyttes en full intern modell, skal malene nevnt i nr. 1 bokstav d)–k) ikke innberettes. 

Artikkel 15 

Årlige kvantitative maler for enkeltforetak – Opplysninger om minstekapitalkravet 

Forsikrings- og gjenforsikringsforetak skal årlig framlegge opplysningene nevnt i artikkel 304 nr. 1 bokstav d) i delegert 

forordning (EU) 2015/35 ved hjelp av følgende maler: 

a) Dersom forsikrings- og gjenforsikringsforetak utøver bare livsforsikrings- eller livsgjenforsikringsvirksomhet eller bare 

skadeforsikrings- eller skadegjenforsikringsvirksomhet, mal S.28.01.01 i vedlegg I med opplysninger om minstekapitalkravet, i 

samsvar med veiledningen i avsnitt S.28.01 i vedlegg II. 

b) Dersom forsikringsforetak utøver både livsforsikringsvirksomhet og skadeforsikringsvirksomhet, mal S.28.02.01 i vedlegg 

I med opplysninger om minstekapitalkravet, i samsvar med veiledningen i avsnitt S.28.02 i vedlegg II. 

Artikkel 16 

Årlige kvantitative maler for enkeltforetak – Opplysninger om variasjonsanalyse 

Forsikrings- og gjenforsikringsforetak skal årlig framlegge opplysningene nevnt i artikkel 304 nr. 1 bokstav d) i delegert 

forordning (EU) 2015/35 ved hjelp av følgende maler: 

a) Mal S.29.01.01 i vedlegg I med opplysninger om variasjonen i det beløpet som eiendelene overstiger forpliktelsene med i 

rapporteringsåret, med en oversikt over de viktigste kildene til denne variasjonen, i samsvar med veiledningen i avsnitt 

S.29.01 i vedlegg II. 

b) Mal S.29.02.01 i vedlegg I med opplysninger om den delen av variasjonen i det beløpet som eiendelene overstiger 

forpliktelsene med i rapporteringsåret, som skyldes investeringer og finansielle forpliktelser, i samsvar med veiledningen i 

avsnitt S.29.02 i vedlegg II. 

c) Mal S.29.03.01 og S.29.04.01 i vedlegg I med opplysninger om den delen av variasjonen i det beløpet som eiendelene 

overstiger forpliktelsene med i rapporteringsåret, som skyldes forsikringstekniske avsetninger, i samsvar med veiledningen 

i avsnitt S.29.03 og S.29.04 i vedlegg II. 

Artikkel 17 

Årlige kvantitative maler for enkeltforetak – Opplysninger om gjenforsikring og spesialforetak for verdipapirisering 

Forsikrings- og gjenforsikringsforetak skal årlig framlegge opplysningene nevnt i artikkel 304 nr. 1 bokstav d) i delegert 

forordning (EU) 2015/35 ved hjelp av følgende maler: 

a) Mal S.30.01.01 i vedlegg I med opplysninger om valgfrie dekninger i neste rapporteringsår, med informasjon om de ti 

viktigste risikoene med hensyn til gjenforsikret eksponering for hver bransje som definert i vedlegg I til delegert forordning 

(EU) 2015/35 der valgfri gjenforsikring er brukt, i samsvar med veiledningen i avsnitt S.30.01 i vedlegg II til denne 

forordning.  
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b) Mal S.30.02.01 i vedlegg I med opplysninger om gjenforsikreres andeler av valgfrie dekninger i neste rapporteringsår, med 

informasjon om de ti viktigste risikoene med hensyn til gjenforsikret eksponering for hver bransje som definert i vedlegg I 

til delegert forordning (EU) 2015/35, i samsvar med veiledningen i avsnitt S.30.02 i vedlegg II til denne forordning. 

c) Mal S.30.03.01 i vedlegg I med opplysninger om utgående gjenforsikringsprogram i neste rapporteringsår, med fremadskuende 

informasjon om gjenforsikringsavtaler der gyldighetsperioden omfatter eller overlapper påfølgende rapporteringsår, i samsvar 

med veiledningen i avsnitt S.30.03 i vedlegg II. 

d) Mal S.30.04.01 i vedlegg I med opplysninger om utgående gjenforsikringsprogram i neste rapporteringsår, med fremadskuende 

informasjon om gjenforsikringsavtaler der gyldighetsperioden omfatter eller overlapper påfølgende rapporteringsår, i samsvar 

med veiledningen i avsnitt S.30.04 i vedlegg II. 

e) Mal S.31.01.01 i vedlegg I med opplysninger om gjenforsikreres andel, i samsvar med veiledningen i avsnitt S.31.01 i 

vedlegg II. 

f) Mal S.31.02.01 i vedlegg I med opplysninger om spesialforetak for verdipapirisering fra perspektivet til forsikrings- eller 

gjenforsikringsforetaket som overfører risiko til spesialforetaket for verdipapirisering, i samsvar med veiledningen i avsnitt 

S.31.02 i vedlegg II. 

Artikkel 18 

Årlige kvantitative maler for enkeltforetak – Opplysninger om avgrensede fond, vesentlige porteføljer for 

matching-justering og resterende del 

1.  Forsikrings- og gjenforsikringsforetak skal årlig framlegge opplysningene nevnt i artikkel 304 nr. 1 bokstav d) i delegert 

forordning (EU) 2015/35 for hvert vesentlige avgrensede fond, for hver vesentlige portefølje for matching-justering og for den 

resterende delen, ved hjelp av følgende maler: 

a) Mal SR.01.01.01 i vedlegg I med angivelse av innholdet i innberetningen, i samsvar med veiledningen i avsnitt S.01.01 i 

vedlegg II. 

b) For hvert vesentlige avgrensede fond og for den resterende delen, mal SR.02.01.01 i vedlegg I med opplysninger om 

balansetall ved bruk av både verdsettingen i artikkel 75 i direktiv 2009/138/EF og verdsettingen etter foretakets 

finansregnskap, i samsvar med veiledningen i avsnitt S.02.01 i vedlegg II til denne forordning. 

c) Mal SR.12.01.01 i vedlegg I med opplysninger om forsikringstekniske avsetninger for livsforsikring og SLT-

helseforsikring for hver bransje som definert i vedlegg I til delegert forordning (EU) 2015/35, i samsvar med veiledningen 

i avsnitt S.12.01 i vedlegg II til denne forordning. 

d) Mal SR.17.01.01 i vedlegg I med opplysninger om forsikringstekniske avsetninger innen skadeforsikring for hver bransje 

som definert i vedlegg I til delegert forordning (EU) 2015/35, i samsvar med veiledningen i avsnitt S.17.01 i vedlegg II til 

denne forordning. 

e) Mal SR.22.02.01 i vedlegg I med opplysninger om prognoser for framtidige kontantstrømmer for beregningen av beste 

estimat etter hver vesentlige portefølje for matching-justering, i samsvar med veiledningen i avsnitt S.22.02 i vedlegg II. 

f) Mal SR.22.03.01 i vedlegg I med opplysninger om porteføljene for matching-justering etter hver vesentlige portefølje for 

matching-justering, i samsvar med veiledningen i avsnitt S.22.03 i vedlegg II. 

g) Dersom foretaket anvender standardformelen for beregning av solvenskapitalkravet, mal SR.25.01.01 i vedlegg I med 

opplysninger om solvenskapitalkravet, i samsvar med veiledningen i avsnitt S.25.01 i vedlegg II. 

h) Dersom foretaket anvender standardformelen og en partiell intern modell for beregning av solvenskapitalkravet, mal 

SR.25.02.01 i vedlegg I med opplysninger om solvenskapitalkravet, i samsvar med veiledningen i avsnitt S.25.02 i vedlegg II.  
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i) Dersom foretaket anvender en full intern modell for beregning av solvenskapitalkravet, mal SR.25.03.01 i vedlegg I med 

opplysninger om solvenskapitalkravet, i samsvar med veiledningen i avsnitt S.25.03 i vedlegg II. 

j) Mal SR.26.01.01 i vedlegg I med opplysninger om markedsrisiko, i samsvar med veiledningen i avsnitt S.26.01 i vedlegg II. 

k) Mal SR.26.02.01 i vedlegg I med opplysninger om motpartsrisiko, i samsvar med veiledningen i avsnitt S.26.02 i vedlegg 

II. 

l) Mal SR.26.03.01 i vedlegg I med opplysninger om livsforsikringsrisiko, i samsvar med veiledningen i avsnitt S.26.03 i 

vedlegg II. 

m) Mal SR.26.04.01 i vedlegg I med opplysninger om helseforsikringsrisiko, i samsvar med veiledningen i avsnitt S.26.04 i 

vedlegg II. 

n) Mal SR.26.05.01 i vedlegg I med opplysninger om skadeforsikringsrisiko, i samsvar med veiledningen i avsnitt S.26.05 i 

vedlegg II. 

o) Mal SR.26.06.01 i vedlegg I med opplysninger om operasjonell risiko, i samsvar med veiledningen i avsnitt S.26.06 i 

vedlegg II. 

p) Mal SR.26.07.01 i vedlegg I med opplysninger om de forenklingene som brukes ved beregning av solvenskapitalkravet, i 

samsvar med veiledningen i avsnitt S.26.07 i vedlegg II. 

q) Mal SR.27.01.01 i vedlegg I med opplysninger om katastroferisiko innen skadeforsikring, i samsvar med veiledningen i 

avsnitt S.27.01 i vedlegg II. 

2.  Dersom det benyttes en partiell intern modell, skal malene nevnt i bokstav j)–q) bare innberettes for de risikoene som 

omfattes av standardformelen, med mindre annet er besluttet på grunnlag av artikkel 19. 

3.  Dersom det benyttes en full intern modell, skal malene nevnt i bokstav j)–q) ikke innberettes. 

Artikkel 19 

Årlige kvantitative maler for enkeltforetak – Brukere av interne modeller 

Forsikrings- og gjenforsikringsforetak som beregner solvenskapitalkravet ved hjelp av en godkjent partiell eller full intern 

modell, skal avtale med sin tilsynsmyndighet hvilke maler som skal framlegges årlig med hensyn til opplysningene om 

solvenskapitalkravet. 

Artikkel 20 

Årlige kvantitative maler for enkeltforetak – Opplysninger om gruppeinterne transaksjoner 

Forsikrings- og gjenforsikringsforetak som ikke inngår i en gruppe som omhandlet i artikkel 213 nr. 2 bokstav a), b) eller c) i 

direktiv 2009/138/EF, og der morforetaket er et blandet forsikringsholdingselskap, skal hvert år framlegge opplysningene 

omhandlet i artikkel 245 nr. 2 annet ledd i nevnte direktiv, sammenholdt med artikkel 265 i nevnte direktiv, ved hjelp av 

følgende maler: 

a) Mal S.36.01.01 i vedlegg I med opplysninger om vesentlige gruppeinterne transaksjoner, herunder egenkapitallignende 

transaksjoner, gjelds- og eiendelsoverføring, i samsvar med veiledningen i avsnitt S.36.01 i vedlegg II. 

b) Mal S.36.02.01 i vedlegg I med opplysninger om vesentlige gruppeinterne derivattransaksjoner, herunder garantier som 

støtter derivatinstrumenter, i samsvar med veiledningen i avsnitt S.36.02 i vedlegg II.  



Nr. 45/810 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 2.7.2020 

 

c) Mal S.36.03.01 i vedlegg I med opplysninger om vesentlige gruppeinterne gjenforsikringstransaksjoner, i samsvar med 

veiledningen i avsnitt S.36.03 i vedlegg II. 

d) Mal S.36.04.01 i vedlegg I med opplysninger om vesentlige gruppeinterne transaksjoner knyttet til intern kostnadsfordeling, 

betingede forpliktelser som ikke er derivater, samt poster utenfor balansen og andre typer gruppeinterne transaksjoner, i 

samsvar med veiledningen i avsnitt S.36.04 i vedlegg II. 

Artikkel 21 

Kvantitative maler for enkeltforetak – Opplysninger om gruppeinterne transaksjoner 

Forsikrings- og gjenforsikringsforetak som ikke inngår i en gruppe som omhandlet i artikkel 213 nr. 2 bokstav a), b) eller c) i 

direktiv 2009/138/EF, og der morforetaket er et blandet forsikringsholdingselskap, skal innberette svært vesentlige gruppe-

interne transaksjoner som omhandlet i artikkel 245 nr. 2 annet ledd i nevnte direktiv, sammenholdt med artikkel 265 i nevnte 

direktiv, og gruppeinterne transaksjoner som skal innberettes under alle omstendigheter som omhandlet i artikkel 245 nr. 3 i 

nevnte direktiv, sammenholdt med artikkel 265 i nevnte direktiv, så snart som mulig ved hjelp av de relevante malene blant mal 

S.36.01.01–S.36.04.01 i vedlegg I til denne forordning, i samsvar med veiledningen i avsnitt S.36.01–S.36.04 i vedlegg II til 

denne forordning. 

KAPITTEL III 

MALER FOR KVANTITATIV INNBERETNING FOR GRUPPER 

Artikkel 22 

Kvantitative maler for innledende opplysninger for grupper 

1.  Deltakende forsikrings- og gjenforsikringsforetak, forsikringsholdingselskaper og blandede finansielle holdingselskaper 

skal framlegge opplysningene nevnt i artikkel 314 nr. 1 bokstav a) og c) i delegert forordning (EU) 2015/35, sammenholdt med 

artikkel 375 nr. 1 i nevnte delegerte forordning, ved hjelp av følgende maler: 

a) Mal S.01.01.06 i vedlegg I med angivelse av innholdet i innberetningen, i samsvar med veiledningen i avsnitt S.01.01 i 

vedlegg III. 

b) Mal S.01.02.04 i vedlegg I med grunnleggende opplysninger om gruppen og innholdet i innberetningen generelt, i samsvar 

med veiledningen i avsnitt S.01.02 i vedlegg III. 

c) Mal S.01.03.04 i vedlegg I med grunnleggende opplysninger om avgrensede fond og porteføljer for matching-justering, i 

samsvar med veiledningen i avsnitt S.01.03 i vedlegg III. 

d) Mal S.02.01.02 i vedlegg I med opplysninger om balansetall, i samsvar med veiledningen i avsnitt S.02.01 i vedlegg III. 

e) Mal S.23.01.04 i vedlegg I med opplysninger om ansvarlig kapital, i samsvar med veiledningen i avsnitt S.23.01 i vedlegg 

III. 

f) Dersom gruppen anvender standardformelen for beregning av solvenskapitalkravet, mal S.25.01.04 i vedlegg I med 

opplysninger om solvenskapitalkravet, i samsvar med veiledningen i avsnitt S.25.01 i vedlegg III. 

g) Dersom gruppen anvender standardformelen og en partiell intern modell for beregning av solvenskapitalkravet, mal S.25.02.04 

i vedlegg I med opplysninger om solvenskapitalkravet, i samsvar med veiledningen i avsnitt S.25.02 i vedlegg III.  
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h) Dersom gruppen anvender en full intern modell for beregning av solvenskapitalkravet, mal S.25.03.04 i vedlegg I med 

opplysninger om solvenskapitalkravet, i samsvar med veiledningen i avsnitt S.25.03 i vedlegg III. 

i) Mal S.32.01.04 i vedlegg I med opplysninger om forsikrings- og gjenforsikringsforetak som omfattes av gruppen, i samsvar 

med veiledningen i avsnitt S.32.01 i vedlegg III. 

j) Mal S.33.01.04 i vedlegg I med opplysninger om krav for forsikrings- og gjenforsikringsforetak som omfattes av gruppen, i 

samsvar med veiledningen i avsnitt S.33.01 i vedlegg III. 

k) Mal S.34.01.04 i vedlegg I med opplysninger om andre regulerte finansforetak og andre ikke-regulerte finansforetak, 

herunder forsikringsholdingselskaper og blandede finansielle holdingselskaper, i samsvar med veiledningen i avsnitt 

S.34.01 i vedlegg III. 

2.  Malene omhandlet i nr. 1 bokstav c), d), f), g) og h) skal bare framlegges av deltakende forsikrings- og gjenforsikrings-

foretak, forsikringsholdingselskaper og blandede finansielle holdingselskaper som for beregningen av gruppesolvensen bruker 

metode 1 som definert i artikkel 230 i direktiv 2009/138/EF enten alene eller i kombinasjon med metode 2 som definert i 

artikkel 233 i nevnte direktiv. 

Artikkel 23 

Kvartalsvise kvantitative maler for grupper 

1.  Deltakende forsikrings- og gjenforsikringsforetak, forsikringsholdingselskaper og blandede finansielle holdingselskaper 

skal hvert kvartal, med mindre innberetningens omfang eller hyppighet er begrenset i samsvar med artikkel 254 nr. 2 annet ledd 

i direktiv 2009/138/EF, framlegge opplysningene nevnt i artikkel 304 nr. 1 bokstav d) i delegert forordning (EU) 2015/35, 

sammenholdt med artikkel 372 nr. 1 i nevnte delegerte forordning, ved hjelp av følgende maler: 

a) Mal S.01.01.05 i vedlegg I med angivelse av innholdet i innberetningen, i samsvar med veiledningen i avsnitt S.01.01 i 

vedlegg III. 

b) Mal S.01.02.04 i vedlegg I med grunnleggende opplysninger om gruppen og innholdet i innberetningen generelt, i samsvar 

med veiledningen i avsnitt S.01.02 i vedlegg III. 

c) Dersom gruppen ved beregning av gruppesolvensen anvender metode 1 som definert i artikkel 230 i direktiv 2009/138/EF 

enten alene eller i kombinasjon med metode 2 som definert i artikkel 233 i nevnte direktiv, mal S.02.01.02 i vedlegg I til 

denne forordning med opplysninger om balansetall ved bruk av verdsettingen i artikkel 75 i direktiv 2009/138/EF, i 

samsvar med veiledningen i avsnitt S.02.01 i vedlegg III til denne forordning. 

d) Mal S.05.01.02 i vedlegg I med opplysninger om premier, erstatningskrav og kostnader for hver bransje som definert i 

vedlegg I til delegert forordning (EU) 2015/35 ved bruk av verdsettings- og innregningsprinsippene benyttet i det 

konsoliderte finansregnskapet, i samsvar med veiledningen i avsnitt S.05.01 i vedlegg III til denne forordning. 

e) Mal S.06.02.04 i vedlegg I med en post-for-post-liste over eiendeler, i samsvar med veiledningen i avsnitt S.06.02 i vedlegg 

III og med bruk av CIC-koden som angitt i vedlegg V og definert i vedlegg VI. 

f) Dersom andelen av kollektive investeringer som innehas av gruppen, er høyere enn 30 % av de samlede investeringene, mal 

S.06.03.04 i vedlegg I med opplysninger om gjennomskjæringsmetoden («look-through approach») for alle kollektive 

investeringer som innehas av gruppen, i samsvar med veiledningen i avsnitt S.06.03 i vedlegg III.  
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g) Mal S.08.01.04 i vedlegg I med en post-for-post-liste over åpne derivatposisjoner, i samsvar med veiledningen i avsnitt 

S.08.01 i vedlegg III og med bruk av CIC-koden som angitt i vedlegg V og definert i vedlegg VI. 

h) Mal S.08.02.04 i vedlegg I med en post-for-post-liste over derivattransaksjoner i rapporteringsåret, i samsvar med 

veiledningen i avsnitt S.08.02 i vedlegg III og med bruk av CIC-koden som angitt i vedlegg V og definert i vedlegg VI. 

i) Mal S.23.01.04 i vedlegg I med opplysninger om ansvarlig kapital, i samsvar med veiledningen i avsnitt S.23.01 i vedlegg III. 

2.  Ved anvendelse av nr. 1 bokstav f), og dersom metode 1 som definert i artikkel 230 i direktiv 2009/138/EF benyttes alene 

for beregning av gruppesolvensen, skal andelen av kollektive investeringer som innehas av gruppen, av de samlede 

investeringene fastsettes som summen av post C0010/R0180, innretninger for kollektiv investering i post C0010/R0220 og 

innretninger for kollektiv investering i post C0010/R0090 i mal S.02.01.02 dividert med summen av post C0010/R0070 og 

C0010/R0220 i mal S.02.01.02. Dersom metode 1 benyttes i kombinasjon med metode 2 som definert i artikkel 233 i direktiv 

2009/138/EF for beregning av gruppesolvensen, eller dersom metode 2 brukes alene, skal andelen beregnes i samsvar med 

første punktum og justeres for å fange opp de påkrevde postene hos alle foretak som omfattes av mal S.06.02.04. 

Artikkel 24 

Forenklinger tillatt ved kvartalsvis innberetning for grupper 

Når det gjelder opplysningene nevnt i artikkel 23 nr. 1 bokstav c), kan kvartalsvise målinger i større grad bygge på estimater og 

estimeringsmetoder enn på målinger av årlige finansielle data. Målingsprosedyrene for den kvartalsvise innberetningen skal 

utformes slik at de sikrer at opplysningene er pålitelige og oppfyller standardene fastsatt i direktiv 2009/138/EF, og at alle 

vesentlige opplysninger som er relevante for forståelsen av dataene, innberettes. 

Artikkel 25 

Årlige kvantitative maler for grupper – Grunnleggende opplysninger og innholdet i innberetningen 

Deltakende forsikrings- og gjenforsikringsforetak, forsikringsholdingselskaper og blandede finansielle holdingselskaper skal 

årlig framlegge opplysningene nevnt i artikkel 304 nr. 1 bokstav d) i delegert forordning (EU) 2015/35, sammenholdt med 

artikkel 372 nr. 1 i nevnte delegerte forordning, ved hjelp av følgende maler: 

a) Mal S.01.01.04 i vedlegg I med angivelse av innholdet i innberetningen, i samsvar med veiledningen i avsnitt S.01.01 i 

vedlegg III. 

b) Mal S.01.02.04 i vedlegg I med grunnleggende opplysninger om foretaket og innholdet i innberetningen generelt, i samsvar 

med veiledningen i avsnitt S.01.02 i vedlegg III. 

c) Dersom gruppen ved beregning av gruppesolvensen anvender metode 1 som definert i artikkel 230 i direktiv 2009/138/EF 

enten alene eller i kombinasjon med metode 2 som definert i artikkel 233 i nevnte direktiv, mal S.01.03.04 i vedlegg I til 

denne forordning med grunnleggende opplysninger om avgrensede fond og porteføljer for matching-justering, i samsvar 

med veiledningen i avsnitt S.01.03 i vedlegg III til denne forordning.  
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Artikkel 26 

Årlige kvantitative maler for grupper – Balansen og andre generelle opplysninger 

1.  Deltakende forsikrings- og gjenforsikringsforetak, forsikringsholdingselskaper og blandede finansielle holdingselskaper 

skal årlig framlegge opplysningene nevnt i artikkel 304 nr. 1 bokstav d) i delegert forordning (EU) 2015/35, sammenholdt med 

artikkel 372 nr. 1 i nevnte delegerte forordning, ved hjelp av følgende maler: 

a) Mal S.02.01.01 i vedlegg I med opplysninger om balansetall ved bruk av både verdsettingen i artikkel 75 i direktiv 

2009/138/EF og verdsettingen etter det konsoliderte finansregnskapet, i samsvar med veiledningen i avsnitt S.02.01 i 

vedlegg III. 

b) Mal S.02.02.01 i vedlegg I med opplysninger om eiendeler og forpliktelser etter valuta, i samsvar med veiledningen i 

avsnitt S.02.02 i vedlegg III. 

c) Mal S.03.01.04 i vedlegg I med generelle opplysninger om poster utenfor balansen, i samsvar med veiledningen i avsnitt 

S.03.01 i vedlegg III. 

d) Mal S.03.02.04 i vedlegg I med en liste over ikke-balanseførte, ubegrensede garantier mottatt, i samsvar med veiledningen i 

avsnitt S.03.02 i vedlegg III. 

e) Mal S.03.03.04 i vedlegg I med en liste over ikke-balanseførte, ubegrensede garantier gitt, i samsvar med veiledningen i 

avsnitt S.03.03 i vedlegg III. 

f) Mal S.05.01.01 i vedlegg I med opplysninger om premier, erstatningskrav og kostnader for hver bransje som definert i 

vedlegg I til delegert forordning (EU) 2015/35 ved anvendelse av verdsettings- og innregningsprinsippene benyttet i det 

konsoliderte finansregnskapet, i samsvar med veiledningen i avsnitt S.05.01 i vedlegg III til denne forordning. 

g) Mal S.05.02.01 i vedlegg I med opplysninger om premier, erstatningskrav og kostnader etter stat ved anvendelse av 

verdsettings- og innregningsprinsippene benyttet i det konsoliderte finansregnskapet, i samsvar med veiledningen i avsnitt 

S.05.02 i vedlegg III. 

2.  Malene omhandlet i nr. 1 bokstav a) og b) skal bare framlegges av deltakende forsikrings- og gjenforsikringsforetak, 

forsikringsholdingselskaper og blandede finansielle holdingselskaper som for beregningen av gruppesolvensen bruker metode 1 

som definert i artikkel 230 i direktiv 2009/138/EF enten alene eller i kombinasjon med metode 2 som definert i artikkel 233 i 

nevnte direktiv. 

Artikkel 27 

Årlige kvantitative maler for grupper – Opplysninger om investeringer 

1.  Deltakende forsikrings- og gjenforsikringsforetak, forsikringsholdingselskaper og blandede finansielle holdingselskaper 

skal, med mindre de er unntatt i henhold til artikkel 254 nr. 2 tredje ledd i direktiv 2009/138/EF med hensyn til et bestemt mal, 

årlig framlegge opplysningene nevnt i artikkel 304 nr. 1 bokstav d) i delegert forordning (EU) 2015/35, sammenholdt med 

artikkel 372 nr. 1 i nevnte delegerte forordning, ved hjelp av følgende maler: 

a) Dersom gruppen er unntatt fra den årlige framleggingen av opplysninger i malene S.06.02.04 eller S.08.01.04 i samsvar 

med artikkel 254 nr. 2 tredje ledd i direktiv 2009/138/EF, mal S.06.01.01 i vedlegg I til denne forordning med en oversikt 

over eiendeler, i samsvar med veiledningen i avsnitt S.06.01 i vedlegg III til denne forordning. 

b) Dersom gruppen er unntatt fra å innberette mal S.06.02.04 for siste kvartal i samsvar med artikkel 254 nr. 2 annet ledd i 

direktiv 2009/138/EF, mal S.06.02.04 i vedlegg I til denne forordning med en post-for-post-liste over eiendeler, i samsvar 

med veiledningen i avsnitt S.06.02 i vedlegg III til denne forordning.  
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c) Dersom gruppen er unntatt fra å innberette mal S.06.03.04 for siste kvartal i samsvar med artikkel 254 nr. 2 annet ledd i 

direktiv 2009/138/EF eller ikke har innberettet den hvert kvartal fordi andelen av kollektive investeringer som innehas av 

gruppen, som nevnt i artikkel 23 nr. 1 bokstav f) i denne forordning, ikke er høyere enn 30 % av de samlede investeringene, 

mal S.06.03.04 i vedlegg I til denne forordning med opplysninger om gjennomskjæringsmetoden for alle kollektive 

investeringer som innehas av foretakene, i samsvar med veiledningen i avsnitt S.06.03 i vedlegg III til denne forordning. 

d) Dersom andelen av verdien av strukturerte produkter som innehas av gruppen, er høyere enn 5 % av de samlede 

investeringene, mal S.07.01.04 i vedlegg I med en post-for-post-liste over strukturerte produkter, i samsvar med 

veiledningen i avsnitt S.07.01 i vedlegg III. 

e) Dersom gruppen er unntatt fra å innberette mal S.08.01.04 for siste kvartal i samsvar med artikkel 254 nr. 2 annet ledd i 

direktiv 2009/138/EF, mal S.08.01.04 i vedlegg I til denne forordning med en post-for-post-liste over åpne 

derivatposisjoner, i samsvar med veiledningen i avsnitt S.08.01 i vedlegg III til denne forordning. 

f) Dersom gruppen er unntatt fra å innberette mal S.08.02.04 for siste kvartal i samsvar med artikkel 254 nr. 2 annet ledd i 

direktiv 2009/138/EF, mal S.08.02.04 i vedlegg I til denne forordning med en post-for-post-liste over derivattransaksjoner, i 

samsvar med veiledningen i avsnitt S.08.02 i vedlegg III til denne forordning. 

g) Mal S.09.01.04 i vedlegg I med opplysninger om inntekt, gevinster og tap i rapporteringsperioden etter eiendelskategori 

som definert i vedlegg IV, i samsvar med veiledningen i avsnitt S.09.01 i vedlegg III. 

h) Dersom andelen av verdien av de underliggende verdipapirene i og utenfor balansen som er del av utlåns- eller 

gjenkjøpsavtaler, for kontrakter med forfallsdato etter referansedatoen for innberetning, er høyere enn 5 % av de samlede 

investeringene, mal S.10.01.04 i vedlegg I med en post-for-post-liste over utlåns- og gjenkjøpsavtaler for verdipapirer i og 

utenfor balansen, i samsvar med veiledningen i avsnitt S.10.01 i vedlegg III. 

i) Mal S.11.01.04 i vedlegg I med en post-for-post-liste over eiendeler som innehas som sikkerhet, bestående av alle typer 

ikke-balanseførte eiendelskategorier som innehas som sikkerhet, i samsvar med veiledningen i avsnitt S.11.01 i vedlegg III. 

2.  Ved anvendelse av nr. 1 bokstav d), og dersom metode 1 som definert i artikkel 230 i direktiv 2009/138/EF benyttes alene 

for beregning av gruppesolvensen, skal andelen av verdien av strukturerte produkter som innehas av gruppen, av de samlede 

investeringer fastsettes som summen av eiendeler i kategori 5 og 6 som definert i vedlegg IV til denne forordning dividert med 

summen av post C0010/R0070 og C0010/R0020 i mal S.02.01.01. Dersom metode 1 benyttes i kombinasjon med metode 2 som 

definert i artikkel 233 i direktiv 2009/138/EF for beregning av gruppesolvensen, eller dersom metode 2 brukes alene, skal 

andelen beregnes i samsvar med første punktum og justeres for å fange opp de påkrevde postene hos alle foretak som omfattes 

av mal S.06.02.04. 

3.  Ved anvendelse av nr. 1 bokstav h), og dersom metode 1 som definert i artikkel 230 i direktiv 2009/138/EF benyttes alene 

for beregning av gruppesolvensen, skal andelen fastsettes som summen av de underliggende verdipapirene i og utenfor balansen 

som er del av utlåns- eller gjenkjøpsavtaler, for kontrakter med forfallsdato etter referansedatoen for innberetning, dividert med 

summen av post C0010/R0070 og C0010/R0220 i mal S.02.01.01. Dersom metode 1 benyttes i kombinasjon med metode 2 som 

definert i artikkel 233 i direktiv 2009/138/EF for beregning av gruppesolvensen, eller dersom metode 2 brukes alene, skal 

andelen beregnes i samsvar med første punktum og justeres for å fange opp de påkrevde postene hos alle foretak som omfattes 

av mal S.06.02.04. 

Artikkel 28 

Årlige kvantitative maler for grupper – Opplysninger om variable livrenter 

Deltakende forsikrings- og gjenforsikringsforetak, forsikringsholdingselskaper og blandede finansielle holdingselskaper skal 

årlig framlegge opplysningene nevnt i artikkel 304 nr. 1 bokstav d) i delegert forordning (EU) 2015/35, sammenholdt med 

artikkel 372 nr. 1 i nevnte delegerte forordning, ved hjelp av følgende maler: 

a) Mal S.15.01.04 i vedlegg I med opplysninger om beskrivelsen av garantier for variable livrenter etter produkt utstedt i 

forbindelse med direkte forsikringsvirksomhet av foretak omfattet av gruppen og etablert utenfor EØS, i samsvar med 

veiledningen i avsnitt S.15.01 i vedlegg III.  
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b) Mal S.15.02.04 i vedlegg I med opplysninger om sikringen av garantier for variable livrenter etter produkt utstedt i 

forbindelse med direkte forsikringsvirksomhet av foretak omfattet av gruppen og etablert utenfor EØS, i samsvar med 

veiledningen i avsnitt S.15.02 i vedlegg III. 

Artikkel 29 

Årlige kvantitative maler for grupper – Opplysninger om langsiktige garantier 

Deltakende forsikrings- og gjenforsikringsforetak, forsikringsholdingselskaper og blandede finansielle holdingselskaper skal 

årlig framlegge opplysningene nevnt i artikkel 304 nr. 1 bokstav d) i delegert forordning (EU) 2015/35, sammenholdt med 

artikkel 372 nr. 1 i nevnte delegerte forordning, ved hjelp av mal S.22.01.04 i vedlegg I til denne forordning, med opplysninger 

om virkningen av langsiktige garantier og overgangstiltak, i samsvar med veiledningen i avsnitt S.22.01 i vedlegg III til denne 

forordning. 

Artikkel 30 

Årlige kvantitative maler for grupper – Opplysninger om ansvarlig kapital 

1.  Deltakende forsikrings- og gjenforsikringsforetak, forsikringsholdingselskaper og blandede finansielle holdingselskaper 

skal årlig framlegge opplysningene nevnt i artikkel 304 nr. 1 bokstav d) i delegert forordning (EU) 2015/35, sammenholdt med 

artikkel 372 nr. 1 i nevnte delegerte forordning, ved hjelp av følgende maler: 

a) Mal S.23.01.04 i vedlegg I med opplysninger om ansvarlig kapital, i samsvar med veiledningen i avsnitt S.23.01 i vedlegg 

III. 

b) Mal S.23.02.04 i vedlegg I med detaljerte opplysninger om ansvarlig kapital etter kategorier («tiers»), i samsvar med 

veiledningen i avsnitt S.23.02 i vedlegg III. 

c) Mal S.23.03.04 i vedlegg I med opplysninger om årlige forflytninger av ansvarlig kapital, i samsvar med veiledningen i 

avsnitt S.23.03 i vedlegg III. 

d) Mal S.23.04.04 i vedlegg I med en liste over poster i ansvarlig kapital, i samsvar med veiledningen i avsnitt S.23.04 i 

vedlegg III. 

2.  Malene omhandlet i nr. 1 i bokstav b) og c) skal bare framlegges av deltakende forsikrings- og gjenforsikringsforetak, 

forsikringsholdingselskaper og blandede finansielle holdingselskaper som for beregningen av gruppesolvensen bruker metode 1 

som definert i artikkel 230 i direktiv 2009/138/EF enten alene eller i kombinasjon med metode 2 som definert i artikkel 233 i 

nevnte direktiv. 

Artikkel 31 

Årlige kvantitative maler for grupper – Opplysninger om solvenskapitalkravet 

1.  Deltakende forsikrings- og gjenforsikringsforetak, forsikringsholdingselskaper og blandede finansielle holdingselskaper 

som for beregningen av gruppesolvensen bruker metode 1 som definert i artikkel 230 i direktiv 2009/138/EF enten alene eller i 

kombinasjon med metode 2 som definert i artikkel 233 i nevnte direktiv, skal årlig framlegge opplysningene nevnt i artikkel 

304 nr. 1 bokstav d) i delegert forordning (EU) 2015/35, sammenholdt med artikkel 372 nr. 1 i nevnte delegerte forordning, ved 

hjelp av følgende maler: 

a) Dersom gruppen anvender standardformelen for beregning av solvenskapitalkravet, mal S.25.01.04 i vedlegg I med 

opplysninger om solvenskapitalkravet, i samsvar med veiledningen i avsnitt S.25.01 i vedlegg III.  
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b) Dersom gruppen anvender standardformelen og en partiell intern modell for beregning av solvenskapitalkravet, mal S.25.02.04 

i vedlegg I med opplysninger om solvenskapitalkravet, i samsvar med veiledningen i avsnitt S.25.02 i vedlegg III. 

c) Dersom gruppen anvender en full intern modell for beregning av solvenskapitalkravet, mal S.25.03.04 i vedlegg I med 

opplysninger om solvenskapitalkravet, i samsvar med veiledningen i avsnitt S.25.03 i vedlegg III. 

d) Mal S.26.01.04 i vedlegg I med opplysninger om markedsrisiko, i samsvar med veiledningen i avsnitt S.26.01 i vedlegg III. 

e) Mal S.26.02.04 i vedlegg I med opplysninger om motpartsrisiko, i samsvar med veiledningen i avsnitt S.26.02 i vedlegg III. 

f) Mal S.26.03.04 i vedlegg I med opplysninger om livsforsikringsrisiko, i samsvar med veiledningen i avsnitt S.26.03 i 

vedlegg III. 

g) Mal S.26.04.04 i vedlegg I med opplysninger om helseforsikringsrisiko, i samsvar med veiledningen i avsnitt S.26.04 i 

vedlegg III. 

h) Mal S.26.05.04 i vedlegg I med opplysninger om skadeforsikringsrisiko, i samsvar med veiledningen i avsnitt S.26.05 i 

vedlegg III. 

i) Mal S.26.06.04 i vedlegg I med opplysninger om operasjonell risiko, i samsvar med veiledningen i avsnitt S.26.06 i 

vedlegg III. 

j) Mal S.26.07.04 i vedlegg I med opplysninger om de forenklingene som brukes ved beregning av solvenskapitalkravet, i 

samsvar med veiledningen i avsnitt S.26.07 i vedlegg III. 

k) Mal S.27.01.04 i vedlegg I med opplysninger om katastroferisiko innen skadeforsikring, i samsvar med veiledningen i 

avsnitt S.27.01 i vedlegg III. 

2.  Dersom det finnes avgrensede fond eller porteføljer for matching-justering, skal malene nevnt i nr. 1 bokstav d)–k) ikke 

innberettes for gruppen som helhet. 

3.  Dersom det benyttes en partiell intern modell, skal malene nevnt i nr. 1 bokstav d)–k) bare innberettes for de risikoene 

som omfattes av standardformelen, med mindre annet er besluttet på grunnlag av artikkel 35. 

4.  Dersom det benyttes en full intern modell, skal malene nevnt i nr. 1 bokstav d)–k) ikke innberettes. 

Artikkel 32 

Årlige kvantitative maler for grupper – Opplysninger om gjenforsikrere og spesialforetak for verdipapirisering 

Deltakende forsikrings- og gjenforsikringsforetak, forsikringsholdingselskaper og blandede finansielle holdingselskaper skal 

årlig framlegge opplysningene nevnt i artikkel 304 nr. 1 bokstav d) i delegert forordning (EU) 2015/35, sammenholdt med 

artikkel 372 nr. 1 i nevnte delegerte forordning, ved hjelp av følgende maler: 

a) Mal S.31.01.04 i vedlegg I med opplysninger om gjenforsikreres andel, i samsvar med veiledningen i avsnitt S.31.01 i 

vedlegg III. 

b) Mal S.31.02.04 i vedlegg I med opplysninger om spesialforetak for verdipapirisering fra perspektivet til forsikrings- eller 

gjenforsikringsforetaket som overfører risiko til spesialforetaket for verdipapirisering, i samsvar med veiledningen i avsnitt 

S.31.02 i vedlegg III.  
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Artikkel 33 

Årlige kvantitative maler for grupper – Gruppespesifikke opplysninger 

Deltakende forsikrings- og gjenforsikringsforetak, forsikringsholdingselskaper og blandede finansielle holdingselskaper skal 

årlig framlegge opplysningene nevnt i artikkel 304 nr. 1 bokstav d) i delegert forordning (EU) 2015/35, sammenholdt med 

artikkel 372 nr. 1 i nevnte delegerte forordning, ved hjelp av følgende maler: 

a) Mal S.32.01.04 i vedlegg I med opplysninger om forsikrings- og gjenforsikringsforetak som omfattes av gruppen, i samsvar 

med veiledningen i avsnitt S.32.01 i vedlegg III. 

b) Mal S.33.01.04 i vedlegg I med opplysninger om krav for forsikrings- og gjenforsikringsforetak som omfattes av gruppen, i 

samsvar med veiledningen i avsnitt S.33.01 i vedlegg III. 

c) Mal S.34.01.04 i vedlegg I med opplysninger om andre finansforetak enn forsikrings- og gjenforsikringsforetak, og om 

ikke-regulerte foretak som utøver finansiell virksomhet som definert i artikkel 1 nr. 52 i delegert forordning (EU) 2015/35, i 

samsvar med veiledningen i avsnitt S.34.01 i vedlegg III. 

d) Mal S.35.01.04 i vedlegg I med opplysninger om forsikringstekniske avsetninger hos foretak i gruppen, i samsvar med 

veiledningen i avsnitt S.35.01 i vedlegg III. 

e) Mal S.36.01.01 i vedlegg I med opplysninger om vesentlige gruppeinterne transaksjoner, herunder egenkapitallignende 

transaksjoner, gjelds- og eiendelsoverføring, over terskelen fastsatt av gruppetilsynsmyndigheten i samsvar med artikkel 

245 nr. 3 i direktiv 2009/138/EF, i samsvar med veiledningen i avsnitt S.36.01 i vedlegg III til denne forordning. 

f) Mal S.36.02.01 i vedlegg I med opplysninger om vesentlige gruppeinterne derivattransaksjoner, herunder garantier som 

støtter derivatinstrumenter, over terskelen fastsatt av gruppetilsynsmyndigheten i samsvar med artikkel 245 nr. 3 i direktiv 

2009/138/EF, i samsvar med veiledningen i avsnitt S.36.02 i vedlegg III til denne forordning. 

g) Mal S.36.03.01 i vedlegg I med opplysninger om vesentlige gruppeinterne gjenforsikringstransaksjoner over terskelen 

fastsatt av gruppetilsynsmyndigheten i samsvar med artikkel 245 nr. 3 i direktiv 2009/138/EF, i samsvar med veiledningen i 

avsnitt S.36.03 i vedlegg III til denne forordning. 

h) Mal S.36.04.01 i vedlegg I med opplysninger om vesentlige gruppeinterne transaksjoner knyttet til intern 

kostnadsfordeling, betingede forpliktelser (som ikke er derivater) samt poster utenfor balansen og andre typer gruppeinterne 

transaksjoner over terskelen fastsatt av gruppetilsynsmyndigheten i samsvar med artikkel 245 nr. 3 i direktiv 2009/138/EF, i 

samsvar med veiledningen i avsnitt S.36.04 i vedlegg III til denne forordning. 

i) Mal S.37.01.04 i vedlegg I med opplysninger om vesentlige risikokonsentrasjoner over terskelen fastsatt av 

gruppetilsynsmyndigheten i samsvar med artikkel 244 nr. 3 i direktiv 2009/138/EF, i samsvar med veiledningen i avsnitt 

S.37.01 i vedlegg III til denne forordning. 

Artikkel 34 

Årlige kvantitative maler for grupper – Opplysninger om avgrensede fond, vesentlige porteføljer for matching-justering 

og resterende del 

1.  Deltakende forsikrings- og gjenforsikringsforetak, forsikringsholdingselskaper og blandede finansielle holdingselskaper 

som for beregningen av gruppesolvensen bruker metode 1 som definert i artikkel 230 i direktiv 2009/138/EF enten alene eller i 

kombinasjon med metode 2 som definert i artikkel 233 i nevnte direktiv, skal årlig framlegge opplysningene nevnt i artikkel 

304 nr. 1 bokstav d) i delegert forordning (EU) 2015/35, sammenholdt med artikkel 372 nr. 1 i nevnte delegerte forordning, ved 

hjelp av følgende maler i forbindelse med alle vesentlige avgrensede fond og alle vesentlige porteføljer for matching-justering 

knyttet til den delen som er konsolidert, som nevnt i artikkel 335 nr. 1 bokstav a) og c) i delegert forordning (EU) 2015/35, samt 

i forbindelse med den resterende delen: 

a) Mal SR.01.01.04 i vedlegg I med angivelse av innholdet i innberetningen, i samsvar med veiledningen i avsnitt S.01.01 i 

vedlegg III.  
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b) Dersom gruppen anvender standardformelen for beregning av solvenskapitalkravet, mal SR.25.01.01 i vedlegg I med 

opplysninger om solvenskapitalkravet, i samsvar med veiledningen i avsnitt S.25.01 i vedlegg III. 

c) Dersom gruppen anvender standardformelen og en partiell intern modell for beregning av solvenskapitalkravet, mal 

SR.25.02.01 i vedlegg I med opplysninger om solvenskapitalkravet, i samsvar med veiledningen i avsnitt S.25.02 i vedlegg 

III. 

d) Dersom gruppen anvender en full intern modell for beregning av solvenskapitalkravet, mal SR.25.03.01 i vedlegg I med 

opplysninger om solvenskapitalkravet, i samsvar med veiledningen i avsnitt S.25.03 i vedlegg III. 

e) Mal SR.26.01.01 i vedlegg I med opplysninger om markedsrisiko, i samsvar med veiledningen i avsnitt S.26.01 i  

vedlegg III. 

f) Mal SR.26.02.01 i vedlegg I med opplysninger om motpartsrisiko, i samsvar med veiledningen i avsnitt S.26.02 i  

vedlegg III. 

g) Mal SR.26.03.01 i vedlegg I med opplysninger om livsforsikringsrisiko, i samsvar med veiledningen i avsnitt S.26.03 i 

vedlegg III. 

h) Mal SR.26.04.01 i vedlegg I med opplysninger om helseforsikringsrisiko, i samsvar med veiledningen i avsnitt S.26.04 i 

vedlegg III. 

i) Mal SR.26.05.01 i vedlegg I med opplysninger om skadeforsikringsrisiko, i samsvar med veiledningen i avsnitt S.26.05 i 

vedlegg III. 

j) Mal SR.26.06.01 i vedlegg I med opplysninger om operasjonell risiko, i samsvar med veiledningen i avsnitt S.26.06 i 

vedlegg III. 

k) Mal SR.26.07.01 i vedlegg I med opplysninger om de forenklingene som brukes ved beregning av solvenskapitalkravet, i 

samsvar med veiledningen i avsnitt S.26.07 i vedlegg III. 

l) Mal SR.27.01.01 i vedlegg I med opplysninger om katastroferisiko innen skadeforsikring, i samsvar med veiledningen i 

avsnitt S.27.01 i vedlegg III. 

2.  Dersom det benyttes en partiell intern modell, skal malene nevnt i nr. 1 bokstav e)–l) bare innberettes for de risikoene som 

omfattes av standardformelen, med mindre annet er besluttet på grunnlag av artikkel 35. 

3.  Dersom det benyttes en full intern modell, skal malene nevnt i nr. 1 bokstav e)–l) ikke innberettes. 

4.  Deltakende forsikrings- og gjenforsikringsforetak, forsikringsholdingselskaper og blandede finansielle holdingselskaper 

som for beregningen av gruppesolvensen bruker metode 1 som definert i artikkel 230 i direktiv 2009/138/EF enten alene eller i 

kombinasjon med metode 2 som definert i artikkel 233 i nevnte direktiv, skal, i tillegg til opplysningene som framlegges ved 

hjelp av malene nevnt i nr. 1, årlig framlegge balansetallene i forbindelse med alle vesentlige avgrensede fond knyttet til den 

delen som er konsolidert, som nevnt i artikkel 335 nr. 1 bokstav a) eller c) i delegert forordning (EU) 2015/35, og i forbindelse 

med den resterende delen, som nevnt i artikkel 304 nr. 1 bokstav d) i delegert forordning (EU) 2015/35, sammenholdt med 

artikkel 372 nr. 1 i nevnte delegerte forordning, ved hjelp av mal SR.02.01.01 i vedlegg I til denne forordning, i samsvar med 

veiledningen i avsnitt S.02.01 i vedlegg III til denne forordning. 

Artikkel 35 

Årlige kvantitative maler for grupper – Brukere av interne modeller 

Deltakende forsikrings- og gjenforsikringsforetak, forsikringsholdingselskaper og blandede finansielle holdingselskaper som 

beregner solvenskapitalkravet ved hjelp av en godkjent partiell eller full intern modell, skal avtale med sin gruppetilsynsmyndighet 

hvilke maler som skal framlegges årlig med hensyn til opplysningene om solvenskapitalkravet. 
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Artikkel 36 

Kvantitative maler for grupper – Gruppeinterne transaksjoner og risikokonsentrasjoner 

Deltakende forsikrings- og gjenforsikringsforetak, forsikringsholdingselskaper og blandede finansielle holdingselskaper skal 

innberette 

a) vesentlige og svært vesentlige gruppeinterne transaksjoner som omhandlet i artikkel 245 nr. 2 første og annet ledd i direktiv 

2009/138/EF og gruppeinterne transaksjoner som skal innberettes under alle omstendigheter, som omhandlet i artikkel 245 

nr. 3 i nevnte direktiv, ved bruk av, alt etter hva som er relevant, mal S.36.01.01, S.36.02.01, S.36.03.01 og S.36.04.01 i 

vedlegg I til denne forordning, i samsvar med veiledningen i avsnitt S.36.01–S.36.04 i vedlegg III til denne forordning, 

b) vesentlige risikokonsentrasjoner som omhandlet i artikkel 244 nr. 2 i direktiv 2009/138/EF og risikokonsentrasjoner som 

skal rapporteres under alle omstendigheter, som omhandlet i artikkel 244 nr. 3 i nevnte direktiv, ved bruk av mal S.37.01.04 

i vedlegg I til denne forordning, i samsvar med veiledningen i avsnitt S.37.01 i vedlegg III til denne forordning. 

KAPITTEL IV 

SLUTTBESTEMMELSE 

Artikkel 37 

Ikrafttredelse 

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

Denne forordning får anvendelse fra 1. januar 2016. 

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

Utferdiget i Brussel 2. desember 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2015/2451 

av 2. desember 2015 

om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for malene for og strukturen på offentliggjøringen 

av bestemte opplysninger fra tilsynsmyndigheter i samsvar med europaparlaments- og  

rådsdirektiv 2009/138/EF(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF av 25. november 2009 om adgang til å starte og utøve 

virksomhet innen forsikring og gjenforsikring (Solvens II)(1), særlig artikkel 31 nr. 5 tredje ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) For å fremme et ensartet nivå på tilsynsmyndigheters gjennomsiktighet og ansvarlighet og for å sikre at opplysningene 

som offentliggjøres i samsvar med artikkel 31 nr. 2 i direktiv 2009/138/EF, er lett tilgjengelige og sammenlignbare, er 

det nødvendig å fastsette felles regler for strukturen og formatet på offentliggjøringen av slike opplysninger. 

2) For å sikre ensartede vilkår for offentliggjøringen som kreves i henhold til artikkel 31 nr. 2 bokstav c) og d) i direktiv 

2009/138/EF, bør tilsynsmyndigheter benytte særlige maler. 

3) Denne forordning bygger på det utkastet til tekniske gjennomføringsstandarder som Den europeiske tilsynsmyndighet 

for forsikring og tjenestepensjoner har framlagt for Kommisjonen. 

4) Den europeiske tilsynsmyndighet for forsikring og tjenestepensjoner har holdt åpne offentlige høringer om utkastet til 

tekniske gjennomføringsstandarder som ligger til grunn for denne forordning, analysert de mulige tilknyttede 

kostnadene og fordelene samt innhentet uttalelse fra interessentgruppen for forsikring og gjenforsikring opprettet i 

samsvar med artikkel 37 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1094/2010(2). 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Offentliggjøring av opplysninger om lover, forskrifter og generelle veiledninger 

Tilsynsmyndighetene skal framlegge opplysningene som skal offentliggjøres i henhold til artikkel 31 nr. 2 bokstav a) i direktiv 

2009/138/EF, under følgende overskrifter: 

a)  Unionens regelverk på forsikringsområdet som får direkte anvendelse på hjemstatens territorium. 

b)  Nasjonale lover, forskrifter og generelle veiledninger på forsikringsområdet som innarbeider eller er basert på unionsretten, 

eller som på annen måte gjelder for hjemstaten.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 347 av 31.12.2015, s. 1224, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 62/2018 av  

23. mars 2018 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 6  

av 30.1.2020, s. 41. 

(1) EUT L 335 av 17.12.2009, s. 1. 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1094/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den 

europeiske tilsynsmyndighet for forsikring og tjenestepensjoner), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av 

kommisjonsbeslutning 2009/79/EF (EUT L 331 av 15.12.2010, s. 48). 
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Artikkel 2 

Offentliggjøring av opplysninger om tilsynsprosessen 

1.  Tilsynsmyndighetene skal framlegge opplysningene som skal offentliggjøres i henhold til artikkel 31 nr. 2 bokstav b) i 

direktiv 2009/138/EF, i den rekkefølgen som oppgavene angis i artikkel 36 nr. 2 bokstav a)–f) i direktiv 2009/138/EF. 

2.  Som del av den offentliggjøringen skal tilsynsmyndighetene legge fram en generell oversikt over hvordan de 

gjennomførte tilsynet og evalueringen omhandlet i artikkel 36 i direktiv 2009/138/EF. 

Artikkel 3 

Offentliggjøring av aggregerte statistiske opplysninger 

Tilsynsmyndigheter som gir opplysningene som kreves i henhold til artikkel 31 nr. 2 bokstav c) i direktiv 2009/138/EF, artikkel 

316 i delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/35(1) og vedlegg XXI til nevnte delegerte forordning, skal offentliggjøre 

opplysningene ved hjelp av malen i vedlegg I, i samsvar med veiledningen i vedlegg II. 

Artikkel 4 

Offentliggjøring av opplysninger om utøvelsen av valgmuligheter i henhold til direktiv 2009/138/EF 

Tilsynsmyndigheter som gir opplysningene som kreves i henhold til artikkel 31 nr. 2 bokstav d) i direktiv 2009/138/EF, skal 

offentliggjøre opplysningene ved hjelp av malen i vedlegg III. 

Artikkel 5 

Offentliggjøring av opplysninger om tilsynets mål, funksjoner og aktiviteter 

Tilsynsmyndighetene skal framlegge opplysningene som skal offentliggjøres i henhold til artikkel 31 nr. 2 bokstav e) i direktiv 

2009/138/EF, under følgende overskrifter: 

a)  Tilsynets mål. 

b)  Tilsynets hovedfunksjoner. 

c)  Hovedområdene for pågående eller planlagt tilsynsaktivitet. 

Artikkel 6 

Strukturen på offentliggjøringen på tilsynsmyndighetens nettsted 

Når tilsynsmyndigheter gjør opplysningene angitt i artikkel 31 nr. 2 i direktiv 2009/138/EF tilgjengelige på internett, skal de 

påse at slike opplysninger framlegges under følgende overskrifter: 

a) «Lover, forskrifter og generelle veiledninger» med hensyn til kravet i artikkel 31 nr. 2 bokstav a) i direktiv 2009/138/EF. 

b) «Tilsynsprosessen» med hensyn til kravet i artikkel 31 nr. 2 bokstav b) i direktiv 2009/138/EF. 

  

(1) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/35 av 10. oktober 2014 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF om 

adgang til å starte og utøve virksomhet innen forsikring og gjenforsikring (Solvens II) (EUT L 12 av 17.1.2015, s. 1). 
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c) «Aggregerte statistiske opplysninger» med hensyn til kravet i artikkel 31 nr. 2 bokstav c) i direktiv 2009/138/EF. 

d) «Utøvelse av valgmuligheter i henhold til direktiv 2009/138/EF» med hensyn til kravet i artikkel 31 nr. 2 bokstav d) i 

direktiv 2009/138/EF. 

e) «Tilsynets formål, hovedfunksjoner og aktiviteter» med hensyn til kravet i artikkel 31 nr. 2 bokstav e) i direktiv 

2009/138/EF. 

Artikkel 7 

Ikrafttredelse 

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 2. desember 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2015/2452 

av 2. desember 2015 

om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for framgangsmåtene for, formatene på og malene for 

rapporten om solvens og finansiell stilling i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF av 25. november 2009 om adgang til å starte og utøve 

virksomhet innen forsikring og gjenforsikring (Solvens II)(1), særlig artikkel 56 og artikkel 256 nr. 5, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) De harmoniserte offentliggjøringskravene som gjelder kvantitative opplysninger i rapporten om solvens og finansiell 

stilling, bør bli oppfylt gjennom anvendelsen av et fastsatt sett av offentliggjøringsmaler som gjør det enklere å forstå 

opplysningene som offentliggjøres, og som særlig gjør det mulig å sammenligne over tid og mellom ulike foretak. 

Anvendelsen av malene bør også sikre likebehandling av forsikrings- og gjenforsikringsforetak og gjøre det enklere å 

forstå opplysningene som offentliggjøres av grupper. 

2) Når forsikrings- og gjenforsikringsforetak, deltakende forsikrings- og gjenforsikringsforetak, forsikrings-

holdingselskaper eller blandede finansielle holdingselskaper har tillatelse til å offentliggjøre en enkeltrapport om 

solvens og finansiell stilling, bør de, som del av denne rapporten, separat offentliggjøre de opplysningene som er fastsatt 

i denne forordning for enkeltforetak, for hvert forsikrings- og gjenforsikringsdatterforetak som er omfattet av rapporten, 

og de opplysningene som kreves for grupper. 

3) For å sikre enhetlig bruk av metodene for offentliggjøring bør de relevante bestemmelsene om offentliggjøringsmetoder 

i delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/35(2) få anvendelse på offentliggjøringen av gruppe- og enkeltrapportene 

om solvens og finansiell stilling. 

4) Forsikrings- og gjenforsikringsforetak og grupper av slike foretak bør bare offentliggjøre de opplysningene som er 

relevante for deres virksomhet. For eksempel kan visse valgmuligheter fastsatt i direktiv 2009/138/EF, som bruk av 

matching-justering ved beregningen av forsikringstekniske avsetninger eller bruk av en full eller partiell intern modell 

eller av foretaksspesifikke parametrer ved beregningen av solvenskapitalkravet, påvirke omfanget av opplysningene 

som skal offentliggjøres. I de fleste tilfeller er det bare et delsett av malene fastsatt i denne forordning som bør 

offentliggjøres, ettersom ikke alle maler er relevante for alle foretak. 

5) Bestemmelsene i denne forordning er nært forbundet med hverandre ettersom de handler om framgangsmåtene og 

malene for offentliggjøring av rapporten om solvens og finansiell stilling. For å sikre sammenheng mellom disse 

bestemmelsene, som bør tre i kraft samtidig, og for å gjøre det lettere for personer som omfattes av disse forpliktelsene, 

herunder investorer som er tredjestatsborgere, å få oversikt over og tilgang til dem er det ønskelig at alle tekniske 

gjennomføringsstandarder som kreves i henhold til artikkel 56 og artikkel 256 nr. 5 i direktiv 2009/138/EU, samles i én 

enkelt forordning. 

6) Denne forordning bygger på det utkastet til tekniske gjennomføringsstandarder som Den europeiske tilsynsmyndighet 

for forsikring og tjenestepensjoner har framlagt for Kommisjonen.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 347 av 31.12.2015, s. 1285, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 62/2018 av  

23. mars 2018 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 6  

av 30.1.2020, s. 41. 

(1) EUT L 335 av 17.12.2009, s. 1. 

(2) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/35 av 10. oktober 2014 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF om 

adgang til å starte og utøve virksomhet innen forsikring og gjenforsikring (Solvens II) (EUT L 12 av 17.1.2015, s. 1). 
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7) Den europeiske tilsynsmyndighet for forsikring og tjenestepensjoner har holdt åpne offentlige høringer om utkastet til 

tekniske gjennomføringsstandarder som ligger til grunn for denne forordning, analysert de mulige tilknyttede 

kostnadene og fordelene samt innhentet uttalelse fra interessentgruppen for forsikring og gjenforsikring opprettet i 

samsvar med artikkel 37 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1094/2010(1). 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Formål 

Denne forordning fastsetter tekniske gjennomføringsstandarder for rapporten om solvens og finansiell stilling gjennom å 

fastsette framgangsmåter, formater og maler for offentliggjøring av opplysningene nevnt i artikkel 51 i direktiv 2009/138/EF 

for individuelle forsikrings- og gjenforsikringsforetak og i artikkel 256 i direktiv 2009/138/EF for grupper. 

Artikkel 2 

Formater for offentliggjøring 

Ved offentliggjøring av opplysningene nevnt i denne forordning skal tall som representerer pengebeløp, angis i tusen enheter. 

Artikkel 3 

Valuta 

1.  Ved anvendelse av denne forordning skal «rapporteringsvaluta», med mindre annet er pålagt av tilsynsmyndigheten, være 

a) for offentliggjøring som gjelder individuelle foretak, den valutaen som benyttes ved utarbeiding av forsikrings- eller 

gjenforsikringsforetakets finansregnskap, 

b) for offentliggjøring som gjelder grupper, den valutaen som benyttes ved utarbeiding av det konsoliderte finansregnskapet. 

2.  Tall som representerer pengebeløp, skal angis i rapporteringsvalutaen. Enhver annen valuta enn rapporteringsvalutaen skal 

omregnes til rapporteringsvalutaen. 

3.  Ved angivelse av verdien av eiendeler eller forpliktelser som er uttrykt i en annen valuta enn rapporteringsvalutaen, skal 

verdien omregnes til rapporteringsvalutaen til en omregningskurs som tilsvarer sluttkursen på den siste dagen da den relevante 

kursen er tilgjengelig, i den rapporteringsperioden som gjelder for eiendelen eller forpliktelsen. 

4.  Ved angivelse av verdien av eventuelle inntekter eller kostnader skal verdien omregnes til rapporteringsvalutaen ved å 

bruke samme omregningsgrunnlag som det som brukes for regnskapsformål. 

5.  Omregningen til rapporteringsvalutaen skal gjøres ved bruk av valutakursen fra samme kilde som den som brukes til 

forsikrings- eller gjenforsikringsforetakets finansregnskap ved innberetning som gjelder enkeltforetak, eller til det konsoliderte 

finansregnskapet ved innberetning som gjelder grupper, med mindre tilsynsmyndigheten krever noe annet.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1094/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den 

europeiske tilsynsmyndighet for forsikring og tjenestepensjoner), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av 

kommisjonsbeslutning 2009/79/EF (EUT L 331 av 15.12.2010, s. 48). 
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Artikkel 4 

Maler for rapporten om solvens og finansiell stilling for enkeltforetak 

Forsikrings- og gjenforsikringsforetak skal som del av sin rapport om solvens og finansiell stilling offentliggjøre minst følgende 

maler: 

a) Mal S.02.01.02 i vedlegg I med opplysninger om balansetall ved bruk av verdsettingen i artikkel 75 i direktiv 2009/138/EF, 

i samsvar med veiledningen i avsnitt S.02.01 i vedlegg II til denne forordning. 

b) Mal S.05.01.02 i vedlegg I med opplysninger om premier, erstatningskrav og kostnader ved bruk av verdsettings- og 

innregningsprinsippene benyttet i foretakets finansregnskap, i samsvar med veiledningen i avsnitt S.05.01 i vedlegg II til 

denne forordning, for hver bransje som definert i vedlegg I til delegert forordning (EU) 2015/35. 

c) Mal S.05.02.01 i vedlegg I med opplysninger om premier, erstatningskrav og kostnader etter stat ved bruk av verdsettings- 

og innregningsprinsippene benyttet i foretakets finansregnskap, i samsvar med veiledningen i avsnitt S.05.02 i vedlegg II. 

d) Mal S.12.01.02 i vedlegg I med opplysninger om forsikringstekniske avsetninger knyttet til livsforsikring og helseforsikring 

som utøves på samme tekniske grunnlag som livsforsikring («SLT-helseforsikring»), for hver bransje som definert i 

vedlegg I til delegert forordning (EU) 2015/35, i samsvar med veiledningen i S.12.01 i vedlegg II til denne forordning. 

e) Mal S.17.01.02 i vedlegg I med opplysninger om forsikringstekniske avsetninger innen skadeforsikring, i samsvar med 

veiledningen i avsnitt S.17.01 i vedlegg II til denne forordning, for hver bransje som definert i vedlegg I til delegert 

forordning (EU) 2015/35. 

f) Mal S.19.01.21 i vedlegg I med opplysninger om erstatningskrav innen skadeforsikring i form av utviklingstriangler, i 

samsvar med veiledningen i avsnitt S.19.01 i vedlegg II, for den samlede forsikringsvirksomheten innen skadeforsikring. 

g) Mal S.22.01.21 i vedlegg I med opplysninger om virkningen av langsiktige garantier og overgangstiltak, i samsvar med 

veiledningen i avsnitt S.22.01 i vedlegg II. 

h) Mal S.23.01.01 i vedlegg I med opplysninger om ansvarlig kapital, herunder basiskapital og supplerende kapital, i samsvar 

med veiledningen i avsnitt S.23.01 i vedlegg II. 

i) Mal S.25.01.21 i vedlegg I med opplysninger om solvenskapitalkravet beregnet ved hjelp av standardformelen, i samsvar 

med veiledningen i avsnitt S.25.01 i vedlegg II. 

j) Mal S.25.02.21 i vedlegg I med opplysninger om solvenskapitalkravet beregnet ved hjelp av standardformelen og en partiell 

intern modell, i samsvar med veiledningen i avsnitt S.25.02 i vedlegg II. 

k) Mal S.25.03.21 i vedlegg I med opplysninger om solvenskapitalkravet beregnet ved hjelp av en full intern modell, i samsvar 

med veiledningen i avsnitt S.25.03 i vedlegg II. 

l) Mal S.28.01.01 i vedlegg I med opplysninger om minstekapitalkravet for forsikrings- og gjenforsikringsforetak som utøver 

bare livsforsikrings- eller livsgjenforsikringsvirksomhet eller bare skadeforsikrings- eller skadegjenforsikringsvirksomhet, i 

samsvar med veiledningen i avsnitt S.28.01 i vedlegg II. 

m) Mal S.28.02.01 i vedlegg I med opplysninger om minstekapitalkravet for forsikringsforetak som utøver både 

livsforsikringsvirksomhet og skadeforsikringsvirksomhet, i samsvar med veiledningen i avsnitt S.28.02 i vedlegg II.  
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Artikkel 5 

Maler for rapporten om solvens og finansiell stilling for grupper 

Deltakende forsikrings- og gjenforsikringsforetak, forsikringsholdingselskaper eller blandede finansielle holdingselskaper skal 

som del av sin grupperapport om solvens og finansiell stilling offentliggjøre minst følgende maler: 

a) Mal S.32.01.22 i vedlegg I med opplysninger om foretak som omfattes av gruppen, i samsvar med veiledningen i avsnitt 

S.32.01 i vedlegg III. 

b) Dersom gruppen ved beregning av gruppesolvensen anvender metode 1 som definert i artikkel 230 i direktiv 2009/138/EF 

enten alene eller i kombinasjon med metode 2 som definert i artikkel 233 i direktiv 2009/138/EF, mal S.02.01.02 i vedlegg I 

til denne forordning med opplysninger om balansetall ved bruk av verdsettingen i artikkel 75 i direktiv 2009/138/EF, i 

samsvar med veiledningen i avsnitt S.02.01 i vedlegg III til denne forordning. 

c) Mal S.05.01.02 i vedlegg I med opplysninger om premier, erstatningskrav og kostnader ved bruk av verdsettings- og 

innregningsprinsippene benyttet i det konsoliderte finansregnskapet, i samsvar med veiledningen i avsnitt S.05.01 i vedlegg 

III til denne forordning, for hver bransje som definert i vedlegg I til delegert forordning (EU) 2015/35. 

d) Mal S.05.02.01 i vedlegg I med opplysninger om premier, erstatningskrav og kostnader etter stat ved bruk av verdsettings- 

og innregningsprinsippene benyttet i det konsoliderte finansregnskapet, i samsvar med veiledningen i avsnitt S.05.02 i 

vedlegg III. 

e) Mal S.22.01.22 i vedlegg I med opplysninger om virkningen av langsiktige garantier og overgangstiltak, i samsvar med 

veiledningen i avsnitt S.22.01 i vedlegg III. 

f) Mal S.23.01.22 i vedlegg I med opplysninger om ansvarlig kapital, herunder basiskapital og supplerende kapital, i samsvar 

med veiledningen i avsnitt S.23.01 i vedlegg III. 

g) Dersom gruppen ved beregning av gruppesolvensen anvender metode 1 som definert i artikkel 230 i direktiv 2009/138/EF 

enten alene eller i kombinasjon med metode 2 som definert i artikkel 233 i nevnte direktiv, mal S.25.01.22 i vedlegg I til 

denne forordning med opplysninger om solvenskapitalkravet beregnet ved hjelp av standardformelen, i samsvar med 

veiledningen i avsnitt S.25.01 i vedlegg III til denne forordning. 

h) Dersom gruppen ved beregning av gruppesolvensen anvender metode 1 som definert i artikkel 230 i direktiv 2009/138/EF 

enten alene eller i kombinasjon med metode 2 som definert i artikkel 233 i nevnte direktiv, mal S.25.02.22 i vedlegg I til 

denne forordning med opplysninger om solvenskapitalkravet beregnet ved hjelp av standardformelen og en partiell intern 

modell, i samsvar med veiledningen i avsnitt S.25.02 i vedlegg III til denne forordning. 

i) Dersom gruppen ved beregning av gruppesolvensen anvender metode 1 som definert i artikkel 230 i direktiv 2009/138/EF 

enten alene eller i kombinasjon med metode 2 som definert i artikkel 233 i nevnte direktiv, mal S.25.03.22 i vedlegg I til 

denne forordning med opplysninger om solvenskapitalkravet beregnet ved hjelp av en full intern modell, i samsvar med 

veiledningen i avsnitt S.25.03 i vedlegg III til denne forordning. 

Artikkel 6 

Henvisninger til andre dokumenter i rapporten om solvens og finansiell stilling 

Når forsikrings- og gjenforsikringsforetak, deltakende forsikrings- og gjenforsikringsforetak, forsikringsholdingselskaper eller 

blandede finansielle holdingselskaper i rapporten om solvens og finansiell stilling tar med henvisninger til andre offentlig 

tilgjengelige dokumenter, skal disse henvisningene føre direkte til selve informasjonen og ikke til et generelt dokument. 
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Artikkel 7 

Overensstemmelse mellom opplysninger 

Forsikrings- og gjenforsikringsforetak, deltakende forsikrings- og gjenforsikringsforetak, forsikringsholdingselskaper eller 

blandede finansielle holdingselskaper skal vurdere om opplysningene som offentliggjøres, stemmer helt overens med de 

opplysningene som er innberettet til tilsynsmyndighetene. 

Artikkel 8 

Metoder for offentliggjøring av gruppe- og enkeltrapporten om solvens og finansiell stilling 

Artikkel 301 i delegert forordning (EU) 2015/35 får anvendelse på offentliggjøringen av gruppe- og enkeltrapporten om solvens 

og finansiell stilling. 

Artikkel 9 

Medvirkning fra datterforetak i enkeltrapporten om solvens og finansiell stilling 

1.  Når et deltakende forsikrings- eller gjenforsikringsforetak, forsikringsholdingselskap eller blandet finansielt 

holdingselskap ber om tillatelse fra gruppetilsynsmyndigheten til å legge fram en enkeltrapport om solvens og finansiell stilling, 

skal gruppetilsynsmyndigheten omgående kontakte alle berørte tilsynsmyndigheter for å drøfte særlig hvilket språk som skal 

brukes i enkeltrapporten om solvens og finansiell stilling. 

2.  Det deltakende forsikrings- og gjenforsikringsforetaket, forsikringsholdingselskapet eller det blandede finansielle 

holdingselskapet skal forklare hvordan datterforetakene skal omfattes, og hvordan datterforetakenes administrasjons-, ledelses- 

eller kontrollorgan skal delta i prosessen og i godkjenningen av enkeltrapporten om solvens og finansiell stilling. 

Artikkel 10 

Ikrafttredelse 

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 2. desember 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  
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[Vedleggene er kunngjort i EUT L 347 av 31.12.2015, s. 1290-1480.] 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2016/165 

av 5. februar 2016 

om fastsettelse av tekniske opplysninger til bruk ved beregning av forsikringstekniske avsetninger og 

basiskapital for rapportering med referansedatoer fra 1. januar til 30. mars 2016 i samsvar med 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF (Solvens II)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF av 25. november 2009 om adgang til å starte og utøve 

virksomhet innen forsikring og gjenforsikring (Solvens II)(1), særlig artikkel 77e nr. 2 tredje ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) For å sikre ensartede vilkår for forsikrings- og gjenforsikringsforetaks beregning av forsikringstekniske avsetninger og 

basiskapital i henhold til direktiv 2009/138/EF bør det for hver referansedato fastsettes tekniske opplysninger om 

relevante risikofrie rentekurver, om grunnleggende kjøpskurs-salgskurs-differanser for beregning av motsvars-

justeringen og om volatilitetsjusteringer. 

2) Forsikrings- og gjenforsikringsforetak bør benytte de tekniske opplysningene, som er basert på markedsdata som gjelder 

ved utgangen av den siste måneden før den første referansedatoen for rapportering som denne forordning får anvendelse 

på. Den 14. januar 2016 framla Den europeiske tilsynsmyndighet for forsikring og tjenestepensjoner (EIOPA) for 

Kommisjonen tekniske opplysninger som gjaldt markedsdata for utgangen av desember 2015. Disse opplysningene ble 

offentliggjort 13. januar 2016 i samsvar med artikkel 77e nr. 1 i direktiv 2009/138/EF. 

3) Ettersom det er behov for umiddelbar tilgang til de tekniske opplysningene, er det viktig at denne forordning trer i kraft 

snarest mulig. 

4) Av hensyn til tilsynet er det nødvendig at forsikrings- og gjenforsikringsforetak benytter de samme tekniske 

opplysningene ved beregning av forsikringstekniske avsetninger og basiskapital, uansett når de rapporterer til sine 

vedkommende myndigheter. Denne forordning bør derfor få anvendelse fra den første referansedatoen for rapportering 

som denne gjennomføringsforordning får anvendelse på. 

5) For snarest mulig å skape rettssikkerhet er det, når det foreligger tvingende hasteårsaker knyttet til tilgjengeligheten av 

den relevante risikofrie rentekurven, behørig begrunnet å vedta tiltakene fastsatt i denne forordning i samsvar med 

artikkel 8, sammenholdt med artikkel 4, i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 182/2011(2). 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

1.  Forsikrings- og gjenforsikringsforetak skal benytte de tekniske opplysningene nevnt i nr. 2 ved beregning av 

forsikringstekniske avsetninger og basiskapital for rapportering med referansedatoer fra 1. januar til 30. mars 2016. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 32 av 9.2.2016, s. 31, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 62/2018 av 23. mars 2018 om 

endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 6 av 30.1.2020, s. 41. 

(1) EUT L 335 av 17.12.2009, s. 1. 

(2) 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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2.  For hver relevant valuta skal de tekniske opplysningene som benyttes til å beregne det beste estimatet i samsvar med 

artikkel 77 i direktiv 2009/138/EF, motsvarsjusteringen i samsvar med artikkel 77c i nevnte direktiv og volatilitetsjusteringen i 

samsvar med artikkel 77d i nevnte direktiv, være følgende: 

a)  Den relevante risikofrie rentekurven fastsatt i vedlegg I. 

b)  De grunnleggende kjøpskurs-salgskurs-differansene for beregning av motsvarsjusteringen fastsatt i vedlegg II. 

c)  For hvert relevant nasjonalt forsikringsmarked, volatilitetsjusteringene fastsatt i vedlegg III. 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft 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 5. februar 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  
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[Vedleggene er kunngjort i EUT L 32 av 9.2.2016, s. 33–142.] 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2016/869 

av 27. mai 2016 

om fastsettelse av tekniske opplysninger til bruk ved beregning av forsikringstekniske avsetninger og basiskapital for 

rapportering med referansedatoer fra 31. mars til 29. juni 2016 i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 

2009/138/EF om adgang til å starte og utøve virksomhet innen forsikring og gjenforsikring(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF av 25. november 2009 om adgang til å starte og utøve 

virksomhet innen forsikring og gjenforsikring (Solvens II)(1), særlig artikkel 77e nr. 2 tredje ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) For å sikre ensartede vilkår for forsikrings- og gjenforsikringsforetaks beregning av forsikringstekniske avsetninger og 

basiskapital i henhold til direktiv 2009/138/EF bør det for hver referansedato fastsettes tekniske opplysninger om 

relevante risikofrie rentekurver, om grunnleggende kjøpskurs-salgskurs-differanser for beregning av motsvars-

justeringen og om volatilitetsjusteringer. 

2) Forsikrings- og gjenforsikringsforetak bør benytte de tekniske opplysningene, som er basert på markedsdata som gjelder 

ved utgangen av den siste måneden før den første referansedatoen for rapportering som denne forordning får anvendelse 

på. Den 7. april 2016 framla Den europeiske tilsynsmyndighet for forsikring og tjenestepensjoner for Kommisjonen 

tekniske opplysninger som gjaldt markedsdata for utgangen av mars 2016. Disse opplysningene ble offentliggjort  

7. april 2016 i samsvar med artikkel 77e nr. 1 i direktiv 2009/138/EF. 

3) Ettersom det er behov for umiddelbar tilgang til de tekniske opplysningene, er det viktig at denne forordning trer i kraft 

snarest mulig. 

4) Av hensyn til tilsynet er det nødvendig at forsikrings- og gjenforsikringsforetak benytter de samme tekniske 

opplysningene ved beregning av forsikringstekniske avsetninger og basiskapital, uansett når de rapporterer til sine 

vedkommende myndigheter. Denne forordning bør derfor få anvendelse fra den første referansedatoen for rapportering 

som denne forordning får anvendelse på. 

5) For snarest mulig å skape rettssikkerhet er det, når det foreligger tvingende hasteårsaker knyttet til tilgjengeligheten av 

den relevante risikofrie rentekurven, behørig begrunnet å vedta tiltakene fastsatt i denne forordning i samsvar med 

artikkel 8, sammenholdt med artikkel 4, i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 182/2011(2). 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 147 av 3.6.2016, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 62/2018 av 23. mars 2018 om 

endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 6 av 30.1.2020, s. 41. 

(1) EUT L 335 av 17.12.2009, s. 1. 

(2) 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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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

1.  Forsikrings- og gjenforsikringsforetak skal benytte de tekniske opplysningene nevnt i nr. 2 ved beregning av forsikrings-

tekniske avsetninger og basiskapital for rapportering med referansedatoer fra 31. mars til 29. juni 2016. 

2.  For hver relevant valuta skal de tekniske opplysningene som benyttes til å beregne det beste estimatet i samsvar med 

artikkel 77 i direktiv 2009/138/EF, motsvarsjusteringen i samsvar med artikkel 77c i nevnte direktiv og volatilitetsjusteringen i 

samsvar med artikkel 77d i nevnte direktiv, være følgende: 

a)  Den relevante risikofrie rentekurven fastsatt i vedlegg I. 

b)  De grunnleggende kjøpskurs-salgskurs-differansene for beregning av motsvarsjusteringen fastsatt i vedlegg II. 

c)  For hvert relevant nasjonalt forsikringsmarked, volatilitetsjusteringene fastsatt i vedlegg III. 

Artikkel 2 

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

Den får anvendelse fra 31. mars 2016. 

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

Utferdiget i Brussel 27. mai 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  
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[Vedleggene er kunngjort i EUT L 147 av 3.6.2016, s. 3–102.] 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2016/1376 

av 8. august 2016 

om fastsettelse av tekniske opplysninger til bruk ved beregning av forsikringstekniske avsetninger og basiskapital for 

rapportering med referansedatoer fra 30. juni til 29. september 2016 i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 

2009/138/EF om adgang til å starte og utøve virksomhet innen forsikring og gjenforsikring(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF av 25. november 2009 om adgang til å starte og utøve 

virksomhet innen forsikring og gjenforsikring (Solvens II)(1), særlig artikkel 77e nr. 2 tredje ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) For å sikre ensartede vilkår for forsikrings- og gjenforsikringsforetaks beregning av forsikringstekniske avsetninger og 

basiskapital i henhold til direktiv 2009/138/EF bør det for hver referansedato fastsettes tekniske opplysninger om 

relevante risikofrie rentekurver, om grunnleggende kjøpskurs-salgskurs-differanser for beregning av motsvars-

justeringen og om volatilitetsjusteringer. 

2) Forsikrings- og gjenforsikringsforetak bør benytte de tekniske opplysningene, som er basert på markedsdata som gjelder 

ved utgangen av den siste måneden før den første referansedatoen for rapportering som denne forordning får anvendelse 

på. Den 7. juli 2016 framla Den europeiske tilsynsmyndighet for forsikring og tjenestepensjoner for Kommisjonen 

tekniske opplysninger som gjaldt markedsdata for utgangen av juni 2016. Disse opplysningene ble offentliggjort  

7. juli 2016 i samsvar med artikkel 77e nr. 1 i direktiv 2009/138/EF. 

3) Ettersom det er behov for umiddelbar tilgang til de tekniske opplysningene, er det viktig at denne forordning trer i kraft 

snarest mulig. 

4) Av hensyn til tilsynet er det nødvendig at forsikrings- og gjenforsikringsforetak benytter de samme tekniske opplysnin-

gene ved beregning av forsikringstekniske avsetninger og basiskapital, uansett når de rapporterer til sine vedkommende 

myndigheter. Denne forordning bør derfor få anvendelse fra den første referansedatoen for rapportering som denne 

forordning får anvendelse på. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 224 av 18.8.2016, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 62/2018 av 23. mars 2018 om 

endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 6 av 30.1.2020, s. 41. 

(1) EUT L 335 av 17.12.2009, s. 1. 
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5) For snarest mulig å skape rettssikkerhet er det, når det foreligger tvingende hasteårsaker knyttet til tilgjengeligheten av 

den relevante risikofrie rentekurven, behørig begrunnet å vedta tiltakene fastsatt i denne forordning i samsvar med 

artikkel 8, sammenholdt med artikkel 4, i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 182/2011(1). 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

1.  Forsikrings- og gjenforsikringsforetak skal benytte de tekniske opplysningene nevnt i nr. 2 ved beregning av forsikrings-

tekniske avsetninger og basiskapital for rapportering med referansedatoer fra 30. juni til 29. september 2016. 

2.  For hver relevant valuta skal de tekniske opplysningene som benyttes til å beregne det beste estimatet i samsvar med 

artikkel 77 i direktiv 2009/138/EF, motsvarsjusteringen i samsvar med artikkel 77c i nevnte direktiv og volatilitetsjusteringen i 

samsvar med artikkel 77d i nevnte direktiv, være følgende: 

a) Den relevante risikofrie rentekurven fastsatt i vedlegg I. 

b) De grunnleggende kjøpskurs-salgskurs-differansene for beregning av motsvarsjusteringen fastsatt i vedlegg II. 

c) For hvert relevant nasjonalt forsikringsmarked, volatilitetsjusteringene fastsatt i vedlegg III. 

Artikkel 2 

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

Den får anvendelse fra 30. juni 2016. 

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

Utferdiget i Brussel 8. august 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  

  

(1) 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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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2016/1630 

av 9. september 2016 

om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for framgangsmåtene for anvendelse av overgangstiltaket for 

undermodulen for aksjerisiko i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF av 25. november 2009 om adgang til å starte og utøve 

virksomhet innen forsikring og gjenforsikring (Solvens II)(1), særlig artikkel 308b nr. 13 sjette ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) For å få anvende overgangstiltaket fastsatt i artikkel 308b nr. 13 i direktiv 2009/138/EF bør forsikrings- og 

gjenforsikringsforetak kunne dokumentere overfor tilsynsmyndighetene at de aksjene som omfattes av nevnte 

overgangstiltak, ble kjøpt 1. januar 2016 eller tidligere. For dette formål bør forsikrings- og gjenforsikringsforetak følge 

visse framgangsmåter for å identifisere og dokumentere disse aksjene på en hensiktsmessig måte. 

2) For å sikre ensartede vilkår og en tilstrekkelig kontroll med anvendelsen av overgangstiltaket bør forsikrings- og 

gjenforsikringsforetak føre registre over alle endringer som påvirker antallet aksjer som er omfattet av overgangstiltaket. 

De bør oppdatere registrene hver gang de beregner solvenskapitalkravet i samsvar med standardformelen, for å 

identifisere de aksjene som omfattes av overgangstiltaket. 

3) Når det gjelder aksjer som innehas i innretninger for kollektiv investering eller andre investeringer pakket som fond, og 

der gjennomskjæringsmetoden ikke er mulig, angis det i artikkel 173 nr. 2 i delegert kommisjonsforordning (EU) 

2015/35(2) en metode for å identifisere antallet aksjer som er kjøpt før 1. januar 2016, og det er derfor ikke behov for å 

spore datoen for kjøpet av disse aksjene. Den relevante kjøpsdatoen som skal identifiseres og dokumenteres, bør være 

datoen for kjøpet av andeler eller aksjer i disse innretningene for kollektiv investering eller andre investeringer pakket 

som fond. 

4) Foretakene bør i sine registre angi datoen for kjøpet av de aksjene eller andelene som overgangstiltaket får anvendelse 

på. Videre bør de på anmodning stille til rådighet for tilsynsmyndighetene omfattende dokumentasjon og opplysninger 

som viser at vilkårene for anvendelse av overgangstiltaket er oppfylt.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 243 av 10.9.2016, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 62/2018 av 23. mars 2018 om 

endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 6 av 30.1.2020, s. 41. 

(1) EUT L 335 av 17.12.2009, s. 1. 

(2) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/35 av 10. oktober 2014 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF om 

adgang til å starte og utøve virksomhet innen forsikring og gjenforsikring (Solvens II) (EUT L 12 av 17.1.2015, s. 1). 
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5) Dersom forsikrings- og gjenforsikringsforetak selger aksjer eller andeler nevnt i artikkel 173 i delegert forordning (EU) 

2015/35 og deretter kjøper tilbake aksjer eller andeler av samme type etter 1. januar 2016, vil antallet aksjer som 

omfattes av overgangstiltaket, bli redusert i forhold til det antallet som opprinnelig ble identifisert. De framgangsmåtene 

som forsikrings- eller gjenforsikringsforetaket skal følge, bør derfor sikre at de aksjene som fortsatt er omfattet av 

overgangstiltaket etter et slikt salg og etterfølgende kjøp av aksjer eller andeler, kan atskilles fra alle andre aksjer eller 

andeler. 

6) Denne forordning bygger på det utkastet til tekniske gjennomføringsstandarder som Den europeiske tilsynsmyndighet 

for forsikring og tjenestepensjoner har framlagt for Kommisjonen. 

7) Den europeiske tilsynsmyndighet for forsikring og tjenestepensjoner har holdt åpne offentlige høringer om utkastet til 

tekniske gjennomføringsstandarder som ligger til grunn for denne forordning, analysert de mulige tilknyttede 

kostnadene og fordelene samt innhentet uttalelse fra interessentgruppen for forsikring og gjenforsikring opprettet ved 

artikkel 37 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1094/2010(1). 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

1.  Dersom vektingen av standardparameteren nevnt i artikkel 308b nr. 13 første ledd bokstav b) i direktiv 2009/138/EF er 

lavere enn 100 %, skal forsikrings- og gjenforsikringsforetak føre et register over aksjene nevnt i artikkel 173 i delegert 

forordning (EU) 2015/35 og deres kjøpsdatoer. Dersom disse aksjene innehas i innretninger for kollektiv investering eller andre 

investeringer pakket som fond og gjennomskjæringsmetoden ikke er mulig, skal foretakene bare føre et register over de 

andelene eller aksjene i innretningene for kollektiv investering eller andre investeringer pakket som fond som artikkel 173 nr. 2 

får anvendelse på, og kjøpsdatoene. 

2.  Forsikrings- og gjenforsikringsforetak skal på anmodning stille til rådighet for tilsynsmyndigheten alle nødvendige 

opplysninger om disse aksjene og andelene, sammen med dokumentasjon for kjøpsdatoen. 

3.  Registrene nevnt i nr. 1 skal oppdateres hver gang forsikrings- eller gjenforsikringsforetaket beregner solvenskapitalkravet 

ved bruk av overgangstiltaket fastsatt i artikkel 308b nr. 13 i direktiv 2009/138/EF. 

4.  Dersom forsikrings- og gjenforsikringsforetak selger aksjer eller andeler nevnt i nr. 1 som er kjøpt 1. januar 2016 eller 

tidligere, og deretter kjøper aksjer eller andeler av samme type etter 1. januar 2016, skal de sikre at gjenværende aksjer eller 

andeler som er kjøpt 1. januar 2016 eller tidligere, kan identifiseres i samsvar med nr. 1. 

Artikkel 2 

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

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1094/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den 

europeiske tilsynsmyndighet for forsikring og tjenestepensjoner), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av 

kommisjonsbeslutning 2009/79/EF (EUT L 331 av 15.12.2010, s. 48). 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 9. september 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2016/1800 

av 11. oktober 2016 

om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for plasseringen av eksterne 

kredittvurderingsinstitusjoners kredittvurderinger på en objektiv skala for risikoklasser i samsvar med 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF av 25. november 2009 om adgang til å starte og utøve 

virksomhet innen forsikring og gjenforsikring (Solvens II)(1), særlig artikkel 109a nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til artikkel 111 nr. 1 bokstav n) i direktiv 2009/138/EF skal plasseringen av eksterne kredittvurderingsinsti-

tusjoners kredittvurderinger på en objektiv skala for risikoklasser ved beregning av solvenskapitalkravet (heretter kalt 

«plasseringen») være i samsvar med anvendelsen av eksterne kredittvurderingsinstitusjoners kredittvurderinger ved 

beregning av kapitalkravene for kredittinstitusjoner og finansinstitusjoner som definert i europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) nr. 575/2013(2). 

2) Ved Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1799(3) fastsettes tilordningsmetoden for anvendelsen av 

eksterne kredittvurderingsinstitusjoners kredittvurderinger ved beregning av kapitalkravene for kredittinstitusjoner og 

finansinstitusjoner, særlig reglene for hvordan de relevante kredittvurderingene skal tilordnes de seks risikoklassene 

fastsatt i forordning (EU) nr. 575/2013. 

3) Når det gjelder beregningen av solvenskapitalkravet, er det i artikkel 3 i delegert kommisjonsforordning (EU) 

2015/35(4) fastsatt at plasseringen skal skje i henhold til et system med sju risikoklasser i stedet for systemet med seks 

risikoklasser som er fastsatt i forordning (EU) nr. 575/2013, og som anvendes i tilordningsmetoden for kreditt-

institusjoner og finansinstitusjoner. 

4) For å sikre det samsvaret som kreves i henhold til artikkel 111 nr. 1 bokstav n) i direktiv 2009/138/EF, foretas 

plasseringen i henhold til tilordningsmetoden for kredittinstitusjoner og finansinstitusjoner, eventuelt med endringer for 

å ta hensyn den ekstra risikoklassen som er fastsatt i det kredittkvalitetssystemet som er relevant for beregningen av 

solvenskapitalkravet. 

5) Ved denne forordning fastsettes en plasseringsordning basert på kvantitative og kvalitative faktorer. For å skape balanse 

mellom tilsynshensyn og markedshensyn er det nødvendig å unngå unødige vesentlige ulemper for de eksterne 

kredittvurderingsinstitusjonene som har mer begrensede kvantitative opplysninger fordi de har kommet senere inn på 

markedet. Dersom mengden av kvantitative opplysninger er begrenset, bør de kvantitative faktorene derfor tillegges 

mindre vekt ved tilordningen. Tilordningen bør oppdateres når dette er nødvendig for å gjenspeile kvantitative 

opplysninger som er innhentet etter denne forordnings ikrafttredelse.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 275 av 12.10.2016, s. 19, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 62/2018 av  

23. mars 2018 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 6 av 

30.1.2020, s. 41. 

(1) EUT L 335 av 17.12.2009, s. 1. 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 av 26. juni 2013 om tilsynskrav for kredittinstitusjoner og verdipapirforetak og 

om endring av forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 176 av 27.6.2013, s. 1). 

(3) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1799 av 7. oktober 2016 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for 

tilordning av eksterne kredittvurderingsinstitusjoners kredittvurderinger med hensyn til kredittrisiko i samsvar med artikkel 136 nr. 1 og 

artikkel 136 nr. 3 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 (EUT L 275 av 12.10.2016, s. 3). 

(4) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/35 av 10. oktober 2014 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF om 

adgang til å starte og utøve virksomhet innen forsikring og gjenforsikring (Solvens II) (EUT L 12 av 17.1.2015, s. 1). 
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6) Plasseringsordningene får anvendelse på kredittvurderinger fra eksterne kredittvurderingsinstitusjoner som er 

kredittvurderingsbyråer, og som er registrert eller har tillatelse i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1060/2009(1), eller fra sentralbanker som utsteder kredittvurderinger som er unntatt fra anvendelsen av nevnte 

forordning, samt på kredittvurderinger som er godkjent av en ekstern kredittvurderingsinstitusjon i samsvar med 

forordning (EF) nr. 1060/2009. 

7) Denne forordning bygger på det utkastet til tekniske gjennomføringsstandarder som de europeiske tilsynsmyndighetene 

(Den europeiske banktilsynsmyndighet, Den europeiske tilsynsmyndighet for forsikring og tjenestepensjoner og Den 

europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet) har framlagt for Kommisjonen. 

8) Den 29. mars 2016 underrettet Kommisjonen Felleskomiteen for de europeiske tilsynsmyndighetene om at den hadde til 

hensikt å godkjenne utkastet til tekniske gjennomføringsstandarder med endringer med henblikk på å oppnå balanse 

mellom et solid tilsyn og behovet for å unngå ytterligere konsentrasjon i et allerede svært konsentrert kredittvurderings-

marked dominert av tre store eksterne kredittvurderingsinstitusjoner med en samlet markedsandel på ca. 90 %. I sin 

melding understreket Kommisjonen særlig behovet for å unngå automatisk anvendelse etter tre år av en mer konservativ 

tilordning på alle eksterne kredittvurderingsinstitusjoner som ikke hadde utstedt et tilstrekkelig antall kredittvurderinger, 

uansett kvaliteten på disse, ettersom dette kunne risikere å skape en reguleringsmessig hindring for adgang til markedet 

og undergrave den konkurransemessige stillingen til mindre/nyere eksterne kredittvurderingsinstitusjoner bare fordi de 

ikke utsteder så mange kredittvurderinger som store, etablerte foretak. I sin formelle uttalelse av 12. mai 2016 bekreftet 

Felleskomiteen for de europeiske tilsynsmyndighetene sin opprinnelige holdning og framla ikke nye tekniske 

gjennomføringsstandarder endret i samsvar med Kommisjonens endringsforslag. 

9) For å oppnå balanse mellom et solid tilsyn og konkurranse på kredittvurderingsmarkedet bør utkastet til tekniske 

gjennomføringsstandarder endres når det gjelder bestemmelser som kan medføre unødige vesentlige ulemper for 

mindre/nyere eksterne kredittvurderingsinstitusjoner fordi de har kommet senere inn på markedet, særlig bestemmelsene 

om en mer konservativ behandling dersom mengden av opplysninger er begrenset, om en ny tilordning som skal tre i 

kraft automatisk fra og med 2019, om gjennomgåelse av tilordningen og om tilordningstabellene som skal anvendes fra 

og med 2019. 

10) De europeiske tilsynsmyndighetene har holdt åpne offentlige høringer om utkastet til tekniske gjennomføringsstandarder 

som ligger til grunn for denne forordning, analysert de mulige tilknyttede kostnadene og fordelene samt innhentet 

uttalelse fra interessentgruppen for bankvirksomhet opprettet i samsvar med artikkel 37 i europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) nr. 1093/2010(2), interessentgruppen for forsikring og gjenforsikring opprettet i samsvar med 

artikkel 37 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1094/2010(3) og interessentgruppen for verdipapirer og 

markeder opprettet i samsvar med artikkel 37 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010(4). 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Eksterne kredittvurderingsinstitusjoners kredittvurderinger skal plasseres på en objektiv skala for risikoklasser slik som angitt i 

vedlegget. 

Artikkel 2 

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

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1060/2009 av 16. september 2009 om kredittvurderingsbyråer (EUT L 302 av 17.11.2009, s. 1). 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1093/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den 

europeiske banktilsynsmyndighet), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av kommisjonsbeslutning 2009/78/EF 

(EUT L 331 av 15.12.2010, s. 12). 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1094/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den 

europeiske tilsynsmyndighet for forsikring og tjenestepensjoner), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av 

kommisjonsbeslutning 2009/79/EF (EUT L 331 av 15.12.2010, s. 48). 

(4) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den 

europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av kommisjons-

beslutning 2009/77/EF (EUT L 331 av 15.12.2010, s. 84). 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 11. oktober 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  
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[Vedlegget er kunngjort i EUT L 275 av 12.10.2016, s. 22–26.] 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2016/1868 

av 20. oktober 2016 

om endring og retting av gjennomføringsforordning (EU) 2015/2450 om fastsettelse av tekniske 

gjennomføringsstandarder for malene for framlegging av opplysninger for tilsynsmyndighetene i  

samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF av 25. november 2009 om adgang til å starte og utøve 

virksomhet innen forsikring og gjenforsikring (Solvens II)(1), særlig artikkel 35 nr. 10 tredje ledd, artikkel 244 nr. 6 tredje ledd og 

artikkel 245 nr. 6 annet ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Den 2. april 2016 trådte delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/467(2) om endring av delegert forordning (EU) 2015/35(3) i 

kraft. Ved delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/467 ble det innført en ny eiendelsklasse for kvalifiserte infrastrukturinves-

teringer i tilsynsregelverket for forsikring. For denne nye infrastruktureiendelsklassen ble det fastsatt kriterier for å sikre at disse 

investeringene har en forsvarlig risikoprofil og får en endret kalibrering, noe som medfører lavere kapitalkrav dersom de strenge 

kriteriene oppfylles. 

2) Ved delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/467 ble den særlige behandlingen i delegert forordning (EU) 2015/35 av 

europeiske venturekapitalfond og europeiske fond for sosialt entreprenørskap utvidet til også å gjelde europeiske langsiktige 

investeringsfond, og nevnte delegerte forordnings artikkel 168 ble endret slik at aksjer som omsettes på en multilateral 

handelsfasilitet (MHF), behandles på tilsvarende måte som dem som omsettes på regulerte markeder. 

3) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/2450(4) fastsetter de rapporteringsmalene som forsikrings- og 

gjenforsikringsforetak må bruke for å innberette de opplysningene til tilsynsmyndighetene som er nødvendige for tilsynsformål. 

For å sikre at tilsynsmyndighetene får de opplysningene som er nødvendige for tilsynsprosessen, også om kvalifiserte infra-

strukturinvesteringer som er foretatt av forsikrings- og gjenforsikringsforetak, og om investeringer i europeiske langsiktige 

investeringsfond og aksjer som omsettes på en MHF, bør malene for disse foretakenes rapportering til tilsynsmyndighetene, som 

fastsatt i gjennomføringsforordning (EU) 2015/2450, endres. 

4) Gjennomføringsforordning (EU) 2015/2450 omfatter flere mindre redaksjonelle feil som bør rettes. 

5) Denne forordning bygger på det utkastet til tekniske gjennomføringsstandarder som Den europeiske tilsynsmyndighet (Den 

europeiske tilsynsmyndighet for forsikring og tjenestepensjoner) har framlagt for Kommisjonen. 

6) Den europeiske tilsynsmyndighet (Den europeiske tilsynsmyndighet for forsikring og tjenestepensjoner) har holdt åpne 

offentlige høringer om utkastet til tekniske gjennomføringsstandarder som ligger til grunn for denne forordning, analysert de 

mulige tilknyttede kostnadene og fordelene samt innhentet uttalelse fra interessentgruppen for forsikring og gjenforsikring 

opprettet ved artikkel 37 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1094/2010(5). 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 286 av 21.10.2016, s. 35, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 62/2018 av 23. mars 2018 om 

endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 6 av 30.1.2020, s. 41. 

(1) EUT L 335 av 17.12.2009, s. 1. 

(2) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/467 av 30. september 2015 om endring av delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/35 med hensyn 

til beregning av lovfestede kapitalkrav for flere kategorier av eiendeler som innehas av forsikrings- og gjenforsikringsforetak (EUT L 85 av 

1.4.2016, s. 6). 

(3) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/35 av 10. oktober 2014 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF om adgang til 

å starte og utøve virksomhet innen forsikring og gjenforsikring (Solvens II) (EUT L 12 av 17.1.2015, s. 1). 

(4) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/2450 av 2. desember 2015 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for malene 

for framlegging av opplysninger for tilsynsmyndighetene i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF (EUT  

L 347 av 31.12.2015, s. 1). 

(5) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1094/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den 

europeiske tilsynsmyndighet for forsikring og tjenestepensjoner), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av kommisjons-

beslutning 2009/79/EF (EUT L 331 av 15.12.2010, s. 48). 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Endringsbestemmelser 

I gjennomføringsforordning (EU) 2015/2450 gjøres følgende endringer: 

1) Vedlegg I endres i samsvar med vedlegg I til denne forordning. 

2) Vedlegg II endres i samsvar med vedlegg II til denne forordning. 

3) Vedlegg III endres i samsvar med vedlegg III til denne forordning. 

4) Vedlegg VI endres i samsvar med vedlegg IV til denne forordning. 

Artikkel 2 

Rettelser 

Gjennomføringsforordning (EU) nr. 2015/2450 rettes i samsvar med vedlegg V til denne forordning. 

Artikkel 3 

Ikrafttredelse 

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 20. oktober 2016. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 ______  
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[Vedleggene er kunngjort i EUT L 286 av 21.10.2016, s. 37–69.] 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2016/1976 

av 10. november 2016 

om fastsettelse av tekniske opplysninger til bruk ved beregning av forsikringstekniske avsetninger og basiskapital for 

rapportering med referansedatoer fra 30. september til 30. desember 2016 i samsvar med europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2009/138/EF om adgang til å starte og utøve virksomhet innen forsikring og gjenforsikring(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF av 25. november 2009 om adgang til å starte og utøve 

virksomhet innen forsikring og gjenforsikring (Solvens II)(1), særlig artikkel 77e nr. 2 tredje ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) For å sikre ensartede vilkår for forsikrings- og gjenforsikringsforetaks beregning av forsikringstekniske avsetninger og 

basiskapital i henhold til direktiv 2009/138/EF bør det for hver referansedato fastsettes tekniske opplysninger om relevante 

risikofrie rentekurver, om grunnleggende kjøpskurs-salgskurs-differanser for beregning av motsvarsjusteringen og om 

volatilitetsjusteringer. 

2) Forsikrings- og gjenforsikringsforetak bør benytte de tekniske opplysningene, som er basert på markedsdata som gjelder 

ved utgangen av den siste måneden før den første referansedatoen for rapportering som denne forordning får anvendelse 

på. Den 11. oktober 2016 framla Den europeiske tilsynsmyndighet for forsikring og tjenestepensjoner for Kommisjonen 

tekniske opplysninger som gjaldt markedsdata for utgangen av september 2016. Disse opplysningene ble offentliggjort 

10. oktober 2016 i samsvar med artikkel 77e nr. 1 i direktiv 2009/138/EF. 

3) Ettersom det er behov for umiddelbar tilgang til de tekniske opplysningene, er det viktig at denne forordning trer i kraft 

snarest mulig. 

4) Av hensyn til tilsynet er det nødvendig at forsikrings- og gjenforsikringsforetak benytter de samme tekniske opplysningene 

ved beregning av forsikringstekniske avsetninger og basiskapital, uansett når de rapporterer til sine vedkommende 

myndigheter. Denne forordning bør derfor få anvendelse fra den første referansedatoen for rapportering som denne 

forordning får anvendelse på. 

5) For snarest mulig å skape rettssikkerhet er det, når det foreligger tvingende hasteårsaker knyttet til tilgjengeligheten av 

den relevante risikofrie rentekurven, behørig begrunnet å vedta tiltakene fastsatt i denne forordning i samsvar med 

artikkel 8, sammenholdt med artikkel 4, i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 182/2011(2). 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 309 av 16.11.2016, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 62/2018 av  

23. mars 2018 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 6 av 

30.1.2020, s. 41. 

(1) EUT L 335 av 17.12.2009, s. 1. 

(2) 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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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

1. Forsikrings- og gjenforsikringsforetak skal benytte de tekniske opplysningene nevnt i nr. 2 ved beregning av 

forsikringstekniske avsetninger og basiskapital for rapportering med referansedatoer fra 30. september til 30. desember 2016. 

2. For hver relevant valuta skal de tekniske opplysningene som benyttes til å beregne det beste estimatet i samsvar med 

artikkel 77 i direktiv 2009/138/EF, motsvarsjusteringen i samsvar med artikkel 77c i nevnte direktiv og volatilitetsjusteringen i 

samsvar med artikkel 77d i nevnte direktiv, være følgende: 

a) Den relevante risikofrie rentekurven fastsatt i vedlegg I. 

b) De grunnleggende kjøpskurs-salgskurs-differansene for beregning av motsvarsjusteringen fastsatt i vedlegg II. 

c) For hvert relevant nasjonalt forsikringsmarked, volatilitetsjusteringene fastsatt i vedlegg III. 

Artikkel 2 

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

Den får anvendelse fra 30. september 2016. 

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

Utferdiget i Brussel 10. november 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  
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[Vedleggene er kunngjort i EUT L 309 av 16.11.2016, s. 3–102.] 
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DELEGERT KOMMISJONSBESLUTNING (EU) 2015/1602 

av 5. juni 2015 

om likeverdighet for den solvens- og tilsynsordningen for forsikrings- og gjenforsikringsforetak som gjelder i 

Sveits, på grunnlag av artikkel 172 nr. 2, artikkel 227 nr. 4 og artikkel 260 nr. 3 i europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2009/138/EF(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF av 25. november 2009 om adgang til å starte og utøve 

virksomhet innen forsikring og gjenforsikring (Solvens II)(1), særlig artikkel 172 nr. 2, artikkel 227 nr. 4 og artikkel 260 nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I direktiv 2009/138/EF fastsettes en risikobasert tilsynsordning for forsikrings- og gjenforsikringsforetak i Unionen. Fra 

og med 1. januar 2016 får direktiv 2009/138/EF full anvendelse på forsikringsgivere og gjenforsikrere i Unionen. 

2) Selv om Solvens II-direktivet får full anvendelse fra 1. januar 2016, kan Kommisjonen allerede nå vedta denne delegerte 

beslutning i henhold til artikkel 311 i Solvens II-direktivet. 

3) Artikkel 172 i direktiv 2009/138/EF handler om hvorvidt solvensordningen i en tredjestat som kommer til anvendelse på 

gjenforsikringsvirksomheten til foretak som har sitt hovedkontor i samme tredjestat, er likeverdig. Når det er positivt 

fastslått at det foreligger likeverdighet, kan gjenforsikringsavtaler inngått med foretak som har sitt hovedkontor i denne 

tredjestaten, behandles på samme måte som gjenforsikringsavtaler inngått med foretak som har tillatelse i henhold til 

nevnte direktiv. 

4) Artikkel 227 i direktiv 2009/138/EF gjelder likeverdighet for tredjestaters forsikringsgivere som er del av en gruppe 

med hovedkontor i Unionen. Når det er positivt fastslått at det foreligger likeverdighet, kan slike grupper, forutsatt at 

fradrag og sammenlegging er benyttet som konsolideringsmetode ved konsernrapportering, ta hensyn til beregningen av 

kapitalkrav og tilgjengelig kapital (ansvarlig kapital) i henhold til reglene i tredjestatens jurisdiksjon i stedet for å 

anvende direktiv 2009/138/EF ved beregning av gruppens solvenskrav og tellende ansvarlig kapital. 

5) Artikkel 260 i direktiv 2009/138/EF gjelder likeverdighet for forsikrings- og gjenforsikringsforetak hvis morforetak har 

sitt hovedkontor utenfor Unionen. Dersom det er truffet en positiv beslutning om likeverdighet, skal medlemsstatene i 

samsvar med artikkel 261 nr. 1 i direktiv 2009/138/EF stole på at tilsynsmyndighetene i tredjestaten utfører et likeverdig 

gruppetilsyn. 

6) En tredjestats rettsorden skal anses som fullstendig likeverdig med rettsordenen opprettet ved direktiv 2009/138/EF 

dersom den oppfyller krav som gir forsikringstaker og begunstigede et sammenlignbart vernenivå. Fastsettelse av 

fullstendig likeverdighet i henhold til artikkel 172 nr. 2, artikkel 227 nr. 4 og artikkel 260 nr. 3 har ubegrenset varighet, 

med mindre den oppheves. 

7) Den 9. mars 2015 ga Den europeiske tilsynsmyndighet for forsikring og tjenestepensjoner (EIOPA) råd i samsvar med 

artikkel 33 nr. 2 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1094/2010(2) til Kommisjonen om den gjeldende 

regulerings- og tilsynsordningen for (gjen)forsikringsforetak og -grupper i Sveits. EIOPAs uttalelse bygger på gjeldende 

lovgivning i Sveits, herunder sveitsisk lov av 22. juni 2007 om tilsyn med finansmarkedet (heretter kalt FINMASA), 

som trådte i kraft 1. januar 2009, forsikringstilsynsloven (heretter kalt ISA) av 17. desember 2004 og forsikringstilsyns-

forordningen (heretter kalt ISO)(3). Kommisjonen har basert sin vurdering på opplysningene framlagt av EIOPA.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 248 av 24.9.2015, s. 95, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 62/2018 av 23. mars 2018 

om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 6 av 30.1.2020, 

s. 41. 

(1) EUT L 335 av 17.12.2009, s. 1. 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1094/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den 

europeiske tilsynsmyndighet for forsikring og tjenestepensjoner), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av 

kommisjonsbeslutning 2009/79/EF (EUT L 331 av 15.12.2010, s. 48). 

(3) ISO ble vedtatt av forbundsrådet i Sveits 25. mars 2015 og trer i kraft 1. juli 2015. 
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8) Samtidig som det tas hensyn til bestemmelsene i delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/35(1), særlig artikkel 378, 

379 og 380, og uttalelsen fra EIOPA, skal en rekke kriterier legges til grunn ved vurdering av likeverdighet i henhold til 

henholdsvis artikkel 172 nr. 2, artikkel 227 nr. 4 og artikkel 260 nr. 3 i direktiv 2009/138/EF. 

9) Disse kriteriene omfatter visse krav som er felles for to eller flere av artiklene 378, 379 og 380 i delegert forordning 

(EU) 2015/35, og som gjelder enkeltstående(2) (gjen)forsikringsforetak og (gjen)forsikringsgrupper, og som dekker 

områder som myndighet, solvens, styring, innsyn, samarbeid mellom myndigheter, håndtering av fortrolig informasjon 

og beslutningenes innvirkning på den finansielle stabiliteten. 

10) For det første, når det gjelder midler, myndighet og ansvarsområder, har den sveitsiske tilsynsmyndigheten for 

finansmarkedene (FINMA) myndighet til å føre effektivt tilsyn med forsikrings- og gjenforsikringsforetaks virksomhet 

og ilegge sanksjoner eller treffe håndhevingstiltak dersom det er nødvendig, for eksempel tilbakekalle et foretaks 

tillatelse til å drive virksomhet eller skifte ut hele eller deler av styret. FINMA har de nødvendige finansielle og mennes-

kelige ressurser, ekspertise, kapasitet og mandat til å gi alle forsikringstakere og begunstigede effektivt vern. 

11) For det andre, når det gjelder solvens, bygger den sveitsiske solvensvurderingen («Swiss Solvency Test» (SST)) av den 

finansielle stillingen for (gjen)forsikringsforetak og -grupper på fornuftige økonomiske prinsipper, og solvenskravene er 

basert på en økonomisk verdsetting av alle eiendeler og forpliktelser. SST krever at (gjen)forsikringsforetak skal ha 

tilstrekkelige økonomiske midler, og fastsetter kriterier for forsikringstekniske avsetninger, investeringer, kapitalkrav 

(herunder minstekapitalkrav) og ansvarlig kapital, ettersom FINMA er pålagt å gripe inn i god tid dersom kapital-

kravene ikke er oppfylt eller forsikringstakernes interesser er truet. Kapitalkravene er risikobaserte og tar sikte på å 

fange opp kvantifiserbare risikoer. Dersom en risiko ikke kan kvantifiseres, skal den håndteres gjennom andre tiltak, for 

eksempel skal operasjonelle risikoer håndteres kvalitativt ved hjelp av den sveitsiske kvalitetsvurderingen «Swiss 

Quality Assessment» (SQA). Hovedkapitalkravet, som i SST betegnes som kapitalmål, beregnes slik at det dekker 

uforutsette tap som oppstår som følge av eksisterende virksomhet. Videre varierer det absolutte minstekapitalkravet 

(minstekapital) for forsikringsgivere i henhold til SST avhengig av hvilke forsikringstjenester som tilbys. Begge kravene 

er minst like strenge som de tilsvarende kravene i direktiv 2009/138/EF for alle gjeldende kombinasjoner av sveitsiske 

forsikringstjenester. Når det gjelder modeller, kan forsikringsforetak anvende en standardmodell eller, dersom det 

kreves av FINMA eller på eget initiativ, en intern modell. 

12) For det tredje, når det gjelder styring, krever den sveitsiske solvensordningen at (gjen)forsikringsforetakene har et 

effektivt system for styring og internkontroll, og pålegger dem særlig en klar organisasjonsstruktur, krav til egnethet for 

dem som faktisk leder foretakene, samt effektive prosesser for overføring av opplysninger innenfor foretakene og til 

FINMA. I tillegg fører FINMA et effektivt tilsyn med utkontrakterte funksjoner og oppgaver. 

13) SST krever også at (gjen)forsikringsforetak og -grupper opprettholder funksjoner for risikostyring, etterlevelse, intern-

revisjon samt aktuarfunksjoner. SST pålegger et risikostyringssystem som kan identifisere, måle, overvåke, styre og 

rapportere risiko, samt et effektivt internkontrollsystem. Kravene i direktiv 2009/138/EF til internrevisjon og etterlevelse 

for enkeltforetak håndteres på en tilfredsstillende måte av ISO, ettersom den skjerper risikostyringskravene og særlig 

kravet om å ha en etterlevelsesfunksjon. 

14) Gjeldende regler i Sveits krever at endringer i forretningsstrategien for eller ledelsen av (gjen)forsikringsforetak eller  

-grupper, eller i kvalifiserende eierandeler i slike foretak eller grupper, må være forenlige med kravet om sunn og 

forsvarlig ledelse. Særlig skal overtakelser, endringer i forretningsplanen eller i kvalifiserende eierandeler i (gjen)-

forsikringsforetak eller -grupper meldes til FINMA, som ved behov kan treffe egnede sanksjoner, for eksempel forby en 

overtakelse. 

15) For det fjerde, når det gjelder innsyn, er (gjen)forsikringsforetak og -grupper forpliktet til å legge fram for FINMA alle 

opplysninger som er nødvendige for tilsynet, og minst én gang i året offentliggjøre en rapport om sin solvens og 

finansielle stilling. Kravene i direktiv 2009/138/EF om offentliggjøring er håndtert på en tilfredsstillende måte av ISO 

ettersom de typene av kvalitative og kvantitative opplysninger som skal offentliggjøres, er i samsvar med direktiv 

  

(1) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/35 av 10. oktober 2014 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF om 

adgang til å starte og utøve virksomhet innen forsikring og gjenforsikring (Solvens II) (EUT L 12 av 17.1.2015, s. 1). 

(2) I denne rettsakt presiseres det om forsikringsforetakene skal vurderes individuelt («enkeltstående») eller på gruppenivå. Enkeltstående 

forsikringsforetak kan være en del av en gruppe. 
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2009/138/EF. I samsvar med ISO må (gjen)forsikringsforetak og -grupper være åpne om sin forretningsvirksomhet, 

resultater, risikostyring, risikoprofil, metoder som anvendes for vurdering av for eksempel avsetninger, kapitalfor-

valtning og solvens. 

16) For det femte, når det gjelder taushetsplikt, samarbeid og utveksling av opplysninger, fastsetter ordningen i Sveits at alle 

personer som arbeider eller har arbeidet for FINMA, herunder revisorer og eksperter som handler på FINMAs vegne, er 

underlagt taushetsplikt. Taushetsplikten innebærer også at fortrolige opplysninger ikke kan gis videre unntatt i en 

summarisk eller sammenfattet form, uten at dette berører tilfeller som omfattes av strafferetten. Videre skal FINMA 

bare anvende fortrolige opplysninger fra andre tilsynsmyndigheter ved utførelsen av sine oppgaver og for formålene 

angitt i loven. Ordningen i Sveits krever også at når et (gjen)forsikringsforetak er blitt slått konkurs eller er under 

tvangsavvikling, kan fortrolige opplysninger gis videre dersom de ikke berører tredjeparter som deltar i forsøk på å 

redde foretaket. FINMA kan utveksle fortrolige opplysninger mottatt fra en annen tilsynsmyndighet med myndigheter, 

organer og personer som er underlagt taushetsplikt i Sveits, bare etter uttrykkelig samtykke fra vedkommende 

tilsynsmyndighet. FINMA har undertegnet programerklæringer med alle medlemsstatene i Unionen for å samordne det 

internasjonale samarbeidet, særlig om utveksling av fortrolige opplysninger. 

17) For det sjette, når det gjelder konsekvensene av FINMAs beslutninger, er FINMA og øvrige sveitsiske myndigheter som 

har mandat til å sikre at finansmarkedene virker på en tilfredsstillende måte, for eksempel den sveitsiske sentralbanken 

og finansdepartementet, i stand til å vurdere hvordan beslutninger vil påvirke stabiliteten i internasjonale finans-

systemer, særlig i krisesituasjoner, og til å ta hensyn til eventuelle prosykliske virkninger når ekstraordinære bevegelser 

i finansmarkedene forekommer. I henhold til ordningen som gjelder i Sveits, avholdes det regelmessig møter mellom 

ovennevnte myndigheter for å utveksle opplysninger om risikoer for den finansielle stabiliteten og samordne tiltak. Det 

samme skjer på internasjonalt plan når sveitsiske myndigheter utveksler opplysninger med for eksempel tilsynskollegier 

i Unionens medlemsstater og EIOPA om spørsmål som gjelder finansiell stabilitet. 

18) I artikkel 378 og 380 i delegert forordning (EU) 2015/35 fastsettes også særlige likeverdighetskriterier for gjenfor-

sikringsvirksomhet og gruppetilsyn. 

19) Når det gjelder de særlige kriteriene for gjenforsikringsvirksomhet i artikkel 378 i delegert forordning (EU) 2015/35, må 

adgang til å starte gjenforsikringsvirksomhet først godkjennes av FINMA på grunnlag av detaljerte standarder fastsatt 

ved lov. Egenforsikringsforetak for gjenforsikring omfattes av den gjeldende solvensordningen i Sveits i samsvar med 

ISO. 

20) Når det gjelder de særlige kriteriene for gruppetilsyn i artikkel 380 i delegert forordning (EU) 2015/35, har FINMA 

myndighet til å bestemme hvilke foretak det skal føres tilsyn med på gruppenivå, og til å føre tilsyn med forsikrings- og 

gjenforsikringsforetak som er en del av en gruppe. FINMA fører tilsyn med alle (gjen)forsikringsforetak som et 

deltakende foretak i henhold til artikkel 212 nr. 1 bokstav a) i direktiv 2009/138/EF øver en dominerende eller betydelig 

innflytelse på. 

21) FINMA er i stand til å vurdere risikoprofil, finansiell stilling og solvens for (gjen)forsikringsforetak som er en del av en 

gruppe, og gruppens forretningsstrategi. 

22) I henhold til gjeldende ordning i Sveits gjør reglene for rapportering og regnskap det mulig å overvåke transaksjoner 

innenfor gruppen, som (gjen)forsikringsgrupper må rapportere minst en gang i året. 

23) I henhold til gjeldende ordning i Sveits begrenser FINMA (gjen)forsikringsforetaks bruk av ansvarlig kapital dersom 

denne ikke kan gjøres tilgjengelig for å dekke kapitalkravet for det deltakende foretaket som gruppesolvens beregnes 

for. Beregningen av gruppesolvens gir resultater som minst er likeverdige med resultatene av metodene fastsatt i artikkel 

230 og artikkel 233 i direktiv 2009/138/EF, uten at det forekommer dobbelttelling av ansvarlig kapital, og uten at kapital 

som skapes i en gruppe ved hjelp av innbyrdes finansiering, medregnes. Selv om det ikke finnes en kapitaldekning på 

gruppenivå som i artikkel 230 og 233 i direktiv 2009/138/EF, men derimot en serie kapitaldekninger per enhet i en 

gruppe, så omfatter denne serien alle relasjoner mellom enhetene i gruppen og tar dermed hensyn til gruppen som 

helhet. 

24) Ettersom regulerings- og tilsynsordningen i Sveits oppfyller alle kriteriene fastsatt i artikkel 378, 379 og 380 i delegert 

forordning (EU) 2015/35, anses gjeldende regulerings- og tilsynsordning i Sveits for (gjen)forsikringsforetak og  

-grupper å oppfylle kriteriene for fullstendig likeverdighet i henhold til artikkel 172 nr. 2, artikkel 227 nr. 4 og artikkel 

260 nr. 3 i direktiv 2009/138/EF. 
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25) Kommisjonen kan når som helst foreta en ny konkret vurdering knyttet til en tredjestat eller et territorium, utenom den 

generelle gjennomgåelsen, dersom utviklingen gjør det nødvendig for Kommisjonen å revurdere den anerkjennelsen 

som er gitt ved denne beslutning. Kommisjonen bør derfor, med teknisk bistand fra EIOPA, fortsatt overvåke 

utviklingen av gjeldende ordning i Sveits og forvisse seg om at vilkårene som ligger til grunn for denne beslutning, er 

oppfylt. 

26) Direktiv 2009/138/EF får anvendelse fra 1. januar 2016. Denne beslutning bør derfor også, fra og med samme dato, 

anerkjenne gjeldende solvens- og tilsynsordning i Sveits som likeverdig. 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Fra 1. januar 2016 skal solvensordningen i Sveits som får anvendelse på gjenforsikringsvirksomheten til foretak med 

hovedkontor i Sveits, anses som likeverdig med kravene i avdeling I i direktiv 2009/138/EF. 

Artikkel 2 

Fra og med 1. januar 2016 skal gjeldende solvensordning i Sveits som får anvendelse på forsikrings- og gjenforsikringsforetak 

med hovedkontor i Sveits, anses som likeverdig med kravene i avdeling I kapittel VI i direktiv 2009/138/EF. 

Artikkel 3 

Fra og med 1. januar 2016 skal gjeldende tilsynsordning i Sveits som får anvendelse på tilsyn med forsikrings- og gjenforsik-

ringsforetak i en gruppe, anses som likeverdig med kravene i avdeling III i direktiv 2009/138/EF. 

Artikkel 4 

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

Utferdiget i Brussel 5. juni 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 __________  
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DELEGERT KOMMISJONSBESLUTNING (EU) 2015/2290 

av 12. juni 2015 

om foreløpig likeverdighet for de solvensordningene som gjelder i Australia, på Bermuda, i Brasil, Canada, 

Mexico og De forente stater, og som får anvendelse på forsikrings- og gjenforsikringsforetak med 

hovedkontor i disse landene(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF av 25. november 2009 om adgang til å starte og utøve 

virksomhet innen forsikring og gjenforsikring (Solvens II)(1), særlig artikkel 227 nr. 5, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I direktiv 2009/138/EF fastsettes en risikobasert tilsynsordning for forsikrings- og gjenforsikringsforetak i Unionen. Fra 

og med 1. januar 2016 får direktiv 2009/138/EF full anvendelse på forsikringsgivere og gjenforsikrere i Unionen. Selv 

om direktiv 2009/138/EF får full anvendelse fra 1. januar 2016, kan Kommisjonen allerede nå vedta denne delegerte 

beslutning i henhold til artikkel 311 i direktiv 2009/138/EF. 

2) Artikkel 227 i direktiv 2009/138/EF gjelder likeverdighet for tredjestaters forsikringsgivere som er del av en gruppe 

med hovedkontor i Unionen. Når det i henhold til artikkel 227 i direktiv 2009/138/EF ved en delegert rettsakt fra 

Kommisjonen er positivt fastslått at det foreligger likeverdighet, kan slike grupper, forutsatt at fradrag og 

sammenlegging er benyttet som konsolideringsmetode ved innberetning som gjelder grupper, ta hensyn til beregningen 

av kapitalkrav og tilgjengelig kapital (ansvarlig kapital) i henhold til reglene i tredjestatens jurisdiksjon i stedet for å 

anvende direktiv 2009/138/EF ved beregning av gruppens solvenskrav og tellende ansvarlig kapital. 

3) I henhold til artikkel 227 nr. 5 i direktiv 2009/138/EF skal det fastsettes en tidsbegrenset foreløpig likeverdighet for 

tredjestater hvis solvensordning for forsikringsforetak oppfyller visse kriterier. En beslutning om foreløpig likeverdighet 

er gyldig i ti år med mulighet for forlengelse. 

4) Den europeiske tilsynsmyndighet for forsikring og tjenestepensjoner har gitt råd i samsvar med artikkel 33 nr. 2 i 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1094/2010(2) til Kommisjonen og bidratt til vurderingen av tredjestater i 

henhold til artikkel 227 nr. 5 i direktiv 2009/138/EF(3). Når det gjelder De forente stater, har dialogen som ble innledet i 

2012 med sikte på å oppnå bedre gjensidig forståelse av de respektive regulerings- og tilsynsordningene på forsikrings-

området, dannet en viktig ramme for gjensidig utveksling av opplysninger og ført til konklusjonen som er nådd i denne 

beslutning. 

5) I Australia krever «Life and General Insurance Capital Standards» (LAGIC) («General Insurance Prudential Standard 

(GPS) 110: Capital Adequacy», «Life Insurance Prudential Standards (LPS) 110: Capital Adequacy») at forsikrings-

givere skal beregne kapitalkrav for forsikringsrisiko, forsikringskonsentrasjonsrisiko, eiendelsrisiko, eiendelskonsentra-

sjonsrisiko, operasjonell risiko og aggregeringsfordel. En metode med vurdering av den samlede balansen skal brukes. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 323 av 9.12.2015, s. 22, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 62/2018 av 23. mars 2018 

om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 6 av 30.1.2020, s. 41. 

(1) EUT L 335 av 17.12.2009, s. 1. 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1094/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den 

europeiske tilsynsmyndighet for forsikring og tjenestepensjoner), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av 

kommisjonsbeslutning 2009/79/EF (EUT L 331 av 15.12.2010, s. 48). 

(3) EIOPAs likeverdighetsanalyse for Brasil 10. mars 2015. EIOPAs likeverdighetsanalyse for Bermuda 9. mars 2015. EIOPAs likeverdighets-

analyse for Canada 28. januar 2015. EIOPAs likeverdighetsanalyse for Australia 16. juli 2013. EIOPAs likeverdighetsanalyse for Mexico 

16. juli 2013. 
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Det finnes et minstekapitalkrav («Prudential Capital Requirement» (PCR)). Forsikringsgivere skal også opprette en 

ICAAP («Internal Capital Adequacy Assessment Process») som beskriver tiltakene som skal gjennomføres for å 

korrigere en reduksjon av kapitalen gjennom fastsatte punkter over minstekapitalkravet. Foretak innen annen forsikring 

enn livsforsikring kan anvende interne modeller, forutsatt at de er godkjent av den australske tilsynsmyndigheten 

(«Australian Prudential Regulation Authority» (APRA)). Standardene GPS 220 og LPS 220 (risikostyring) krever en 

risikostyringsramme som minst skal omfatte en risikostyringsstrategi som beskriver retningslinjer og framgangsmåter 

for risikostyring, ledelsens ansvar og internkontroller. Forsikringsgiverne skal underrette APRA om sin solvens, 

finansielle stilling, finansiell inntjening, kapitaldekningsgrad, investeringer, eiendeler og konsentrasjoner av eiendeler, 

premier og opplysninger om erstatningskrav, forpliktelser overfor forsikringstakere og eksponeringer utenfor balansen. I 

henhold til «Corporations Act» av 2001 er selskapene forpliktet til å utarbeide og sende inn årsrapporter til det 

australske børstilsynet («Australian Securities and Investments Commission»). Livsforsikringsforetak, foretak innen 

annen forsikring enn livsforsikring og forsikringsgrupper er underlagt ytterligere innberetningskrav med hensyn til 

kapitalforvaltning og kapitaldekning. APRA kan utveksle opplysninger med andre finansielle tilsynsmyndigheter og har 

undertegnet den multilaterale programerklæring om utveksling av opplysninger mellom forsikringstilsyn, som er utstedt 

av Den internasjonale organisasjonen for forsikringstilsyn («Multilateral Memorandum of Understanding on 

Cooperation and Information Exchange of the International Association of Insurance Supervisors» (IAIS MMoU)), så 

vel som programerklæringer med utenlandske tilsynsmyndigheter (herunder en rekke tilsynsmyndigheter i Unionen). 

APRA er et uavhengig organ med ansvar for regulering av og tilsyn med forsikringsgivere. Bare APRA kan gi et foretak 

godkjenning til å drive forsikringsvirksomhet i Australia. APRA har myndighet til å utstede tilsynsstandarder som har 

rettskraft. Det er straffbart for nåværende og tidligere ansatte i APRA å videreformidle fortrolige opplysninger de har 

mottatt i embets medfør. Det er strenge begrensninger på hvilke opplysninger som kan legges fram for domstolene. 

6) På Bermuda fastsetter «Insurance Act» to kapitalkrav for andre forsikringsgivere enn egenforsikringsforetak(1): minste 

solvensmargin («Minimum Solvency Margin» (MSM)) og forbedret kapitalkrav («Enhanced Capital Requirement» 

(ECR)), som gjelder for både kommersielle livsforsikringsforetak og foretak innen annen forsikring enn livsforsikring. 

ECR bestemmes på grunnlag av det relevante grunnleggende solvenskapitalkravet («Basic Solvency Capital 

Requirement» (BSCR)) i samsvar med en standardformel eller forsikringsgiverens godkjente interne kapitalmodell, 

forutsatt at ECR minst er lik forsikringsgiverens MSM. BSCR dekker følgende risikoer: kredittrisiko, kredittmar-

ginrisiko, markedsrisiko, premierisiko, reserverisiko, renterisiko, katastroferisiko og operasjonell risiko. Et nivå på 

kapitalmålet («Target Capital Level») på 120 % av ECR brukes som solvensgrense for tidlig varsling. Reglene om 

kvalifisert kapital varierer for de ulike kategoriene av forsikringsgivere. «Insurance Act» har også bestemmelser om 

foretakenes rapporteringsplikt når det gjelder deres solvenssituasjon. «Bermuda Monetary Authority» (BMA) er den 

uavhengige regulerings- og tilsynsmyndigheten. De fleste forsikringsgiverne på Bermuda er forpliktet til å utarbeide 

ytterligere finansregnskap i samsvar med de internasjonale standardene for finansiell rapportering. For øvrig kan 

forsikringsgivere bruke alminnelig anerkjente regnskapsprinsipper som BMA har godkjent. Forsikringsgiverne skal 

offentliggjøre sine finansregnskap, som skal inneholde kvantitative og kvalitative opplysninger. BMA har undertegnet 

IAIS MMoU og kan inngå avtaler og utveksle opplysninger med utenlandske tilsynsmyndigheter. BMA er underlagt 

taushetsplikt og må derfor behandle fortrolig alle opplysninger som BMA har mottatt om virksomheten, eller spørsmål 

om finansinstitusjoner som det føres tilsyn med, eller om personer som håndterer dem. 

7) I Brasil skal forsikringsgivere som garanti for sine forpliktelser i henhold til lovdekret nr. 73/1966 gjøre forsikrings-

tekniske avsetninger, opprette særlige fond og fastsette bestemmelser i samsvar med kriteriene fastsatt av «National 

Council of Private Insurance» (CNSP). I henhold til resolusjon CNSP 316 er minstekapitalkravet («Minimum Capital 

Required» (CMR)) det som er høyest av grunnkapitalen og risikokapitalen. Grunnkapitalen er et fast beløp knyttet til 

typen foretak og regionene som foretaket har fått tillatelse til å drive virksomhet i, mens risikokapitalen er summen av 

kapitalkravene for forsikringsrisiko, kredittrisiko, operasjonell risiko og markedsrisiko. For de fleste forsikringsgivere er 

risikokapitalen høyere enn grunnkapitalen og bestemmer dermed CMR. I resolusjon CNSP 3162/2014 fastsettes reglene 

for bruken av en intern modell som et alternativ til standardformelen for beregning av minstekapitalkravet. Når det 

gjelder foretaksstyring, er det fastsatt minstekrav. Forsikringsgiverne skal gjennomføre internkontroller av foretakets 

virksomhet, informasjonssystemer og overholdelse av lovfestede krav. «Superintendência de Seguros Privados» 

(SUSEP) har ansvar for tilsynet med forsikringsbransjen i Brasil. SUSEP er underlagt finansdepartementet som 

  

(1) «Insurance Act» fastsetter ulike kategorier av forsikringsgivere som er underlagt ulike regler. Egenforsikringsforetak er én kategori 

forsikringsgivere som EIPOAs vurdering ikke omfatter, og som derfor ikke behandles i denne rettsakt. 
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utøvende organ for regelverket fastsatt av CNSP. Tilsynsmyndighetens styringsråd har myndighet til helt fritt å fastlegge 

SUSEPs overordnede politikk for regulering og overholdelse av CNSPs resolusjoner på sitt myndighetsområde. 

Forsikringsgivere skal hver måned sende inn opplysninger om kapital, eiendeler, forpliktelser, inntekter og utgifter til 

SUSEP, og hvert kvartal nærmere opplysninger om virksomheten, balanse og resultatregnskap. Forsikringsgivere skal 

offentliggjøre sine finansregnskap, som skal inneholde kvantitative og kvalitative opplysninger. SUSEP har undertegnet 

IAIS MMoU og kan inngå avtaler og utveksle opplysninger med utenlandske tilsynsmyndigheter. Opplysningene kan 

bare brukes for tilsynsformål innenfor rammen av SUSEPs tilsynsfunksjoner. Videre skal opplysninger mottatt fra en 

annen myndighet bare brukes for de formål som er angitt i anmodningen. SUSEPs ansatte og tidligere ansatte er etter 

loven underlagt taushetsplikt. 

8) I Canada krever «Insurance Companies Act» at forsikringsgiveren skal ha en tilstrekkelig kapital. Retningslinjene som 

«Office of the Superintendent of Financial Institutions» (OSFI) offentliggjør, inneholder detaljerte standarder. 

Gjeldende kapitalkrav for forsikringsgiverne er «Minimum Continuing Capital and Surplus Requirement» («MCCSR 

Guideline») for livsforsikringsforetak og «Minimum Capital Test» («MCT Guideline») for foretak innen annen 

forsikring enn livsforsikring. Både MCCSR og MCT håndterer risikoer knyttet til eiendeler og forpliktelser både i og 

utenfor balansen. Foretak innen annen forsikring enn livsforsikring er pålagt å inneha kapital som overstiger 100 % av 

MCT, mens livsforsikringsforetak er pålagt å ha en kapital som overstiger 120 % av MCCSR. Under disse nivåene kan 

forsikringsgivere ikke drive virksomhet. I tillegg til disse kravene gjelder et tilsynsmessig nivå på kapitalmål på 150 % 

av henholdsvis MCT for foretak innen annen forsikring enn livsforsikring, og av MCCSR for livsforsikringsforetak. 

Kapitalkravene beregnes i samsvar med en standardformel, og bruk av interne modeller er tillatt bare i svært få tilfeller. 

Forsikringsgiverne er også pålagt å fastsette et internt kapitaldekningsmål på grunnlag av en egenvurdering av risiko og 

solvens («Own Risk and Solvency Assessment» (ORSA)), herunder ikke-obligatoriske stresstester som tar hensyn til 

særtrekk ved forsikringsgiveren. «Office of the Superintendent of Financial Institutions» (OSFI), Canadas forsikrings-

tilsynsmyndighet, er et uavhengig, selvfinansierende føderalt organ. Alle regulerte forsikringsgivere er pålagt å sende 

inn reviderte årsregnskap og tilleggsopplysninger til OFSI, sammen med en revisjonsberetning, en rapport fra en utpekt 

aktuar, en rapport om dynamisk testing av kapitaldekning som viser resultatene av ulike stresstester, og kvartalsvise 

opplysninger om kapitalposisjonen. Forsikringsgiverne er også pålagt årlig å utarbeide og på anmodning gjøre 

tilgjengelig en ORSA-vurdering med fastsettelse av et internt kapitalmål. OSFI undertegnet IAIS MMoU i juli 2012 og 

kan inngå avtaler og utveksle opplysninger med utenlandske tilsynsmyndigheter. OFSI er underlagt taushetsplikt og må 

derfor behandle fortrolig alle opplysninger som OFSI har mottatt om virksomheten, eller spørsmål om finansinsti-

tusjoner som det føres tilsyn med, eller om personer som håndterer dem. 

9) I Mexico trådte loven om endring av rammene for forsikringstilsyn, «Ley Instituciones Seguros y Fianzas» (LISF), i 

kraft 4. april 2015. I henhold til LISF får solvenskapitalkravet anvendelse og omfatter forsikringsrisiko, finansiell risiko 

og motpartsrisiko. Stresstester skal utføres minst én gang i året (dynamisk solvenstest). Mexicos ordning tillater bruk av 

enten en standardformel eller en intern modell for beregning av solvenskapitalkravet. «Comisión Nacional de Seguros y 

Fianzas» (CNSF) har ansvar for å føre tilsyn med livsforsikringsforetak og foretak innen annen forsikring enn 

livsforsikring i Mexico. Myndigheten har selvstendig myndighet til å utstede eller trekke tilbake lisenser til forsikrings-

foretak og utfører stresstester minst én gang per år. Forsikringsgiverne skal rapportere opplysninger om sin organi-

sasjon, virksomhet, regnskaper, investeringer og kapital til CNSF minst hvert kvartal, og de skal også opplyse om sine 

mål, retningslinjer og praksis når det gjelder tilbakeholdelse av risiko, risikooverføring og risikoreduksjon, og 

offentliggjøre kvantitative og kvalitative opplysninger om sin virksomhet, sin tekniske og finansielle situasjon og 

risikoer. CNSF kan samarbeide og utveksle opplysninger med utenlandske tilsynsmyndigheter dersom det foreligger en 

avtale om utveksling av opplysninger. En rekke slike avtaler er inngått, og CNSF søkte om å slutte seg til IAIS MMoU i 

2010. Dersom det foreligger en avtale om utveksling av opplysninger mellom CNSF og en utenlandsk tilsynsmyndighet, 

må CNSF anmode den utenlandske tilsynsmyndigheten om forutgående samtykke før CNSF kan videreformidle 

opplysninger mottatt fra nevnte tilsynsmyndighet. Det er straffbart for nåværende og tidligere ansatte i CNSF å 

videreformidle fortrolige opplysninger. Krav om taushetsplikt er fastsatt i nasjonal lovgivning, og brudd på taushets-

plikten er straffbart.  
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10) I De forente stater foregår regulering og tilsyn med forsikring og gjenforsikring i all hovedsak på delstatsnivå. 

Forsikringsgivere må overholde relevante lover i hver enkelt delstat der de tegner forsikringsavtaler, og 

forsikringstilsynet ivaretas av uavhengige tilsynsmyndigheter på delstatsnivå, som er underlagt såkalte «Insurance 

Commissioners». Delstatenes kapitaldekningskrav bygger på «National Association of Insurance Commissioners 

(NAIC) Risk-Based Capital (RBC) Model Law», som er vedtatt av alle delstatene. Standardformelen for beregning av 

RBC omfatter de vesentligste risikoene for alle de viktigste forsikringstypene (livsforsikring, eiendomsforsikring, 

skadeforsikring og sykeforsikring), og interne modeller kan anvendes i forbindelse med særlige produkter og 

risikomoduler. RBC beregnes ved hjelp av koeffisienter for ulike eiendeler, premier, krav, utgifter og reserveposter. Det 

er fire nivåer av kvantitative kapitalkrav med ulike tilsynstiltak i det enkelte tilfelle: «Company Action Level», 

«Regulatory Action Level», «Authorised Control Level» og «Mandatory Control Level». De forente stater har en ORSA 

for forsikringsgivere som kan sammenlignes med den som gjelder i Solvens II. Når det gjelder rapportering og innsyn, 

finnes det standardiserte rapporteringskrav som i all hovedsak omfatter virksomhet og resultater, risikoprofil, hvilke 

verdsettingsmetoder og forutsetninger som er anvendt, kapitalkrav og forvaltning. Finansregnskap, herunder uttalelser 

fra aktuar og revisjonsberetning, blir offentliggjort. Delstatenes forsikringskommissærer kan utveksle fortrolige 

opplysninger med utenlandske tilsynsmyndigheter, forutsatt at mottakeren samtykker i å behandle opplysningene 

fortrolig. De kan også inngå avtaler om utveksling og bruk av fortrolige opplysninger. En rekke programerklæringer om 

utveksling av opplysninger er inngått mellom EUs tilsynsmyndigheter og forsikringsmyndigheter i delstater. Forsik-

ringsmyndigheter i en rekke delstater har undertegnet IAIS MMOU, og flere har nylig søkt om å slutte seg til den. 

Kravene om fortrolighet, som er innarbeidet i delstatenes lovgivning på grunnlag av NAICs mønsterlover, fastsetter at 

opplysninger som tilsynsmyndighetene på delstatsnivå har innhentet, er fortrolige, og at opplysninger som er mottatt fra 

utenlandske tilsynsmyndigheter, skal behandles fortrolig. Personalet hos tilsynsmyndighetene i delstatene er underlagt 

taushetsplikt i henhold til delstatslovgivningen. 

11) Som en følge av disse vurderingene bør de tredjestatenes solvensordninger som omfattes av denne beslutning, anses å 

oppfylle kriteriene for foreløpig likeverdighet fastsatt i artikkel 227 nr. 5 i direktiv 2009/138/EF, med unntak av reglene 

for egenforsikringsforetak på Bermuda, som er underlagt et annet regelverk. 

12) Den innledende perioden for foreløpig likeverdighet som fastsettes i denne beslutning, bør være ti år. Kommisjonen kan 

likevel når som helst foreta en ny konkret vurdering for en tredjestat eller et territorium, utenom den generelle 

gjennomgåelsen, dersom utviklingen gjør det nødvendig for Kommisjonen å revurdere likeverdigheten som er gitt i 

henhold til denne beslutning. Kommisjonen bør derfor, med teknisk bistand fra EIOPA, fortsatt overvåke utviklingen av 

gjeldende ordninger i tredjestater som omfattes av denne beslutning, og forvisse seg om at vilkårene som ligger til grunn 

for denne beslutning, er oppfylt. 

13) Direktiv 2009/138/EF får anvendelse fra 1. januar 2016. Ved denne beslutning bør det derfor også gis foreløpig 

likeverdighet fra og med samme dato. 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Gjeldende solvensordning i Australia, på Bermuda (med unntak av reglene om egenforsikringsforetak), i Brasil, Canada, 

Mexico og De forente stater for forsikrings- og gjenforsikringsforetak med hovedkontor i disse landene, skal anses som 

foreløpig likeverdige med ordningen fastsatt i avdeling I kapittel VI i direktiv 2009/138/EF. 

Artikkel 2 

Foreløpig likeverdighet skal gis for ti år fra 1. januar 2016. 
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Artikkel 3 

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

Utferdiget i Brussel 12. juni 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 __________  
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DELEGERT KOMMISJONSBESLUTNING (EU) 2016/309 

av 26. november 2015 

om likeverdighet mellom den tilsynsordningen for forsikrings- og gjenforsikringsforetak som 

gjelder på Bermuda, og ordningen fastsatt i europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF, 

og om endring av delegert kommisjonsbeslutning (EU) 2015/2290(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF av 25. november 2009 om adgang til å starte og utøve 

virksomhet innen forsikring og gjenforsikring (Solvens II)(1), særlig artikkel 172 nr. 2, artikkel 227 nr. 4 og 5 og artikkel 260 

nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I direktiv 2009/138/EF fastsettes en risikobasert tilsynsordning for forsikrings- og gjenforsikringsforetak i Unionen. Fra 

og med 1. januar 2016 får direktiv 2009/138/EF full anvendelse på forsikringsgivere og gjenforsikrere i Unionen. 

2) I samsvar med artikkel 311 i direktiv 2009/138/EF kan Kommisjonen vedta delegerte rettsakter som fastsatt i direktivet, 

før det trer i kraft. 

3) Artikkel 172 i direktiv 2009/138/EF handler om hvorvidt solvensordningen i en tredjestat som kommer til anvendelse på 

gjenforsikringsvirksomheten til foretak som har sitt hovedkontor i samme tredjestat, er likeverdig. Når det er positivt 

fastslått at det foreligger likeverdighet, kan gjenforsikringsavtaler inngått med foretak som har sitt hovedkontor i denne 

tredjestaten, behandles på samme måte som gjenforsikringsavtaler inngått med foretak som har tillatelse i henhold til 

nevnte direktiv. 

4) Artikkel 227 i direktiv 2009/138/EF gjelder likeverdighet for tredjestaters forsikringsgivere som er del av en gruppe 

med hovedkontor i Unionen. Når det er positivt fastslått at det foreligger likeverdighet, kan slike grupper, forutsatt at 

fradrag og sammenlegging er benyttet som konsolideringsmetode ved innberetning som gjelder grupper, ta hensyn til 

beregningen av kapitalkrav og tilgjengelig kapital (ansvarlig kapital) i henhold til reglene i tredjestatens jurisdiksjon i 

stedet for å anvende direktiv 2009/138/EF ved beregning av gruppens solvenskrav og tellende ansvarlig kapital. 

5) Artikkel 260 i direktiv 2009/138/EF gjelder likeverdighet for forsikrings- og gjenforsikringsforetak hvis morforetak har 

sitt hovedkontor utenfor Unionen. Dersom det er truffet en positiv beslutning om likeverdighet, skal medlemsstatene i 

samsvar med artikkel 261 nr. 1 i direktiv 2009/138/EF stole på at tilsynsmyndighetene i tredjestaten utfører et likeverdig 

gruppetilsyn. 

6) En tredjestats rettsorden skal anses som fullstendig likeverdig med rettsordenen opprettet ved direktiv 2009/138/EF 

dersom den oppfyller krav som gir forsikringstaker og begunstigede et sammenlignbart vernenivå.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 58 av 4.3.2016, s. 50, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 62/2018 av 23. mars 2018 om 

endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 6 av 30.1.2020, s. 41. 

(1) EUT L 335 av 17.12.2009, s. 1. 

2020/EØS/45/71 



2.7.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 45/863 

 

7) Den 11. mars 2015 ga Den europeiske tilsynsmyndighet for forsikring og tjenestepensjoner (EIOPA) råd i samsvar med 

artikkel 33 nr. 2 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1094/2010(1) til Kommisjonen om den gjeldende 

regulerings- og tilsynsordningen for forsikrings- og gjenforsikringsforetak og -grupper på Bermuda. Etter at Bermuda 

vedtok en ny forsikringslovgivning i juli 2015, ajourførte EIOPA sin uttalelse ved vedtak 31. juli 2015. EIOPAs 

uttalelse bygger på gjeldende lovgivning på Bermuda, herunder «Insurance Amendment (No 2) Act 2015» (heretter kalt 

«loven»), som ble vedtatt i juli 2015 og trådte i kraft 1. januar 2016, «Insurance Code of Conduct», som er endret med 

virkning fra juli 2015, og de reviderte tilsynsreglene på forsikringsområdet vedtatt av «Bermuda Monetary Authority» 

(heretter kalt «BMA»), som trådte i kraft 1. januar 2016. Kommisjonen har basert sin vurdering på opplysningene 

framlagt av EIOPA. 

8) Samtidig som det tas hensyn til bestemmelsene i delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/35(2), særlig artikkel 378, 

379 og 380, og uttalelsen fra EIOPA, skal en rekke kriterier legges til grunn ved vurdering av likeverdighet i henhold til 

artikkel 172 nr. 2, artikkel 227 nr. 4 og artikkel 260 nr. 3 i direktiv 2009/138/EF. 

9) Disse kriteriene omfatter visse krav som er felles for to eller flere av artiklene 378, 379 og 380 i delegert forordning 

(EU) 2015/35, og som gjelder enkeltstående forsikrings- eller gjenforsikringsforetak og forsikrings- eller gjenforsik-

ringsgrupper. I denne rettsakt presiseres det om forsikringsforetakene skal vurderes individuelt eller på gruppenivå, 

ettersom enkeltstående forsikringsforetak kan være en del av en gruppe. Kriteriene dekker områder som myndighet, 

solvens, styring, innsyn, samarbeid mellom myndigheter, håndtering av fortrolig informasjon og beslutningenes 

innvirkning på den finansielle stabiliteten. 

10) Når det gjelder midler, myndighet og ansvarsområder, har den lokale tilsynsmyndigheten, BMA, myndighet til å føre 

effektivt tilsyn med forsikrings- og gjenforsikringsforetaks virksomhet og ilegge sanksjoner eller treffe håndhevings-

tiltak dersom det er nødvendig, for eksempel tilbakekalle et foretaks tillatelse til å drive virksomhet eller skifte ut hele 

eller deler av styret. BMA har de nødvendige finansielle og menneskelige ressurser, ekspertise, kapasitet og mandat til å 

gi alle forsikringstakere og begunstigede effektivt vern. 

11) Når det gjelder solvens, bygger Bermudas solvenskapitalkrav («Bermuda Capital Solvency Requirement» (BSCR)) som 

den finansielle stillingen for forsikrings- og gjenforsikringsforetak og -grupper vurderes på grunnlag av, på fornuftige 

økonomiske prinsipper, og solvenskravene er basert på en økonomisk verdsetting av alle eiendeler og forpliktelser som 

kalles økonomisk balanse («Economic Balance Sheet»). Dette sikrer sammenlignbarhet mellom forsikringsgivere. 

BSCR krever at forsikrings- og gjenforsikringsforetak skal ha tilstrekkelige økonomiske midler, og fastsetter kriterier 

for forsikringstekniske avsetninger, investeringer, kapitalkrav (herunder minstekapitalkrav) og ansvarlig kapital, 

ettersom BMA er pålagt å gripe inn i god tid dersom kapitalkravene ikke er oppfylt eller forsikringstakernes interesser er 

truet. Kapitalkravene er risikobaserte og tar sikte på å fange opp kvantifiserbare risikoer. Hovedkapitalkravet, som er 

kjent som «Enhanced Capital Requirement» (ECR), beregnes slik at det dekker uforutsette tap som oppstår som følge av 

eksisterende virksomhet. I tillegg er det et absolutt minstekapitalkrav, en såkalt minste solvensmargin («Minimum 

Solvency Margin»), som for tiden ikke er basert på risiko, men BMA vil endre dette og anvende en nedre grense på  

25 % av ECR for alle livsforsikringsforetak med virkning fra 1. januar 2017. BMA vil innføre disse lovfestede kapital- 

og overskuddskravene fra utgangen av 2015 for alle klasser av forsikringsgivere, bortsett fra egenforsikringsforetak og 

spesialforetak for overføring av forsikringsrisiko. Når det gjelder modeller, kan forsikringsforetakene bruke en 

standardformel eller en intern modell. 

12) Når det gjelder styring, krever Bermudas solvensordning at forsikrings- og gjenforsikringsforetakene har et effektivt 

system for styring og internkontroll og pålegger dem særlig en klar organisasjonsstruktur, krav til egnethet for dem som 

faktisk leder foretakene, samt effektive prosesser for overføring av opplysninger innenfor foretakene og til BMA.  

I tillegg fører BMA et effektivt tilsyn med utkontrakterte funksjoner og oppgaver.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1094/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den 

europeiske tilsynsmyndighet for forsikring og tjenestepensjoner), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av kommi-

sjonsbeslutning 2009/79/EF (EUT L 331 av 15.12.2010, s. 48). 

(2) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/35 av 10. oktober 2014 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF om 

adgang til å starte og utøve virksomhet innen forsikring og gjenforsikring (Solvens II) (EUT L 12 av 17.1.2015, s. 1). 
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13) BSCR krever også at forsikrings- og gjenforsikringsforetak og -grupper opprettholder funksjoner for risikostyring, 

etterlevelse, internrevisjon samt aktuarfunksjoner. BSCR pålegger et risikostyringssystem som kan identifisere, måle, 

overvåke, styre og rapportere risiko, samt et effektivt internkontrollsystem. 

14) Gjeldende regler på Bermuda krever at endringer i forretningsstrategien for eller ledelsen av forsikrings- eller 

gjenforsikringsforetak eller -grupper, eller i kvalifiserende eierandeler i slike foretak eller grupper, må være forenlige 

med kravet om sunn og forsvarlig ledelse. Særlig skal overtakelser, endringer i forretningsplanen eller i kvalifiserende 

eierandeler i forsikrings- eller gjenforsikringsforetak eller -grupper meldes til BMA, som ved behov kan treffe egnede 

sanksjoner, for eksempel forby en overtakelse. Loven inneholder særlig regler som utvider aksjeeiernes plikt til å melde 

avhending av aksjer i offentlige eller private foretak. 

15) Når det gjelder innsyn, er forsikrings- og gjenforsikringsforetak og -grupper forpliktet til å legge fram for BMA alle 

opplysninger som er nødvendige for tilsynet, og minst én gang i året offentliggjøre en rapport om sin solvens og 

finansielle stilling. Den type kvalitative og kvantitative opplysninger som skal offentliggjøres, er i samsvar med direktiv 

2009/138/EF. Kravene om at forsikringsforetak og -grupper skal offentliggjøre en rapport, gjenspeiler i stor grad 

bestemmelsene i direktiv 2009/138/EF. Unntak kan innvilges dersom offentliggjøring ville medføre en konkurranse-

messig ulempe for foretakene. Imidlertid skal de grunnleggende opplysningene om solvens og finansiell stilling i 

henhold til Bermudas regler offentliggjøres også i slike tilfeller. 

16) Når det gjelder taushetsplikt, samarbeid og utveksling av opplysninger, fastsetter ordningen på Bermuda at alle personer 

som arbeider eller har arbeidet for BMA, herunder revisorer og eksperter som handler på BMAs vegne, er underlagt 

taushetsplikt. Taushetsplikten innebærer også at fortrolige opplysninger ikke kan gis videre unntatt i en summarisk eller 

sammenfattet form, uten at dette berører tilfeller som omfattes av strafferetten. Videre skal BMA bare anvende 

fortrolige opplysninger fra andre tilsynsmyndigheter ved utførelsen av sine oppgaver og for formålene angitt i loven. 

Ordningen på Bermuda krever også at når et forsikrings- eller gjenforsikringsforetak er blitt slått konkurs eller er under 

tvangsavvikling, kan fortrolige opplysninger gis videre dersom de ikke berører tredjeparter som deltar i forsøk på å 

redde foretaket. BMA kan utveksle fortrolige opplysninger mottatt fra en annen tilsynsmyndighet med myndigheter, 

organer og personer som er underlagt taushetsplikt på Bermuda, bare etter uttrykkelig samtykke fra vedkommende 

tilsynsmyndighet. BMA har undertegnet programerklæringer med Den internasjonale organisasjonen for forsikrings-

tilsyn (IAIS) og med alle medlemsstatene i Unionen for å samordne det internasjonale samarbeidet, særlig om 

utveksling av fortrolige opplysninger. 

17) Når det gjelder følgene av BMAs beslutninger, er BMA og øvrige myndigheter på Bermuda med mandat til å sikre at 

finansmarkedene virker på en tilfredsstillende måte, i stand til å vurdere hvordan beslutninger vil påvirke stabiliteten i 

internasjonale finanssystemer, særlig i krisesituasjoner, og til å ta hensyn til eventuelle prosykliske virkninger når 

ekstraordinære bevegelser i finansmarkedene forekommer. I henhold til ordningen som gjelder på Bermuda, avholdes 

det regelmessig møter mellom ovennevnte myndigheter for å utveksle opplysninger om risikoer for den finansielle 

stabiliteten og samordne tiltak. Det samme skjer på internasjonalt plan når myndighetene på Bermuda utveksler 

opplysninger med for eksempel tilsynskollegier i Unionens medlemsstater og EIOPA om spørsmål som gjelder 

finansiell stabilitet. 

18) I artikkel 378 og 380 i delegert forordning (EU) 2015/35 fastsettes også særlige likeverdighetskriterier for gjenforsik-

ringsvirksomhet og gruppetilsyn. 

19) Når det gjelder de særlige kriteriene for gjenforsikringsvirksomhet i artikkel 378 i delegert forordning (EU) 2015/35, må 

adgang til å starte gjenforsikringsvirksomhet først godkjennes av BMA. 

20) Når det gjelder de særlige kriteriene for gruppetilsyn i artikkel 380 i delegert forordning (EU) 2015/35, har BMA 

myndighet til å bestemme hvilke foretak det skal føres tilsyn med på gruppenivå, og til å føre tilsyn med forsikrings- 

eller gjenforsikringsforetak som er en del av en gruppe. BMA fører tilsyn med alle forsikrings- og gjenforsikrings-

foretak som et deltakende foretak i henhold til artikkel 212 nr. 1 bokstav a) i direktiv 2009/138/EF øver en dominerende 

eller betydelig innflytelse på. 

21) BMA er i stand til å vurdere risikoprofil, finansiell stilling og solvens for forsikrings- og gjenforsikringsforetak som er 

en del av en gruppe, og gruppens forretningsstrategi.  
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22) Reglene for rapportering og regnskap gjør det mulig å overvåke transaksjoner innenfor gruppen, som forsikrings- og 

gjenforsikringsgrupper må rapportere minst en gang i året. 

23) BMA begrenser forsikrings- og gjenforsikringsforetaks bruk av ansvarlig kapital dersom denne ikke kan gjøres 

tilgjengelig for å dekke kapitalkravet for det deltakende foretaket som gruppesolvens beregnes for. Beregningen av 

gruppesolvens gir resultater som minst er likeverdige med resultatene av metodene fastsatt i artikkel 230 og 233 i 

direktiv 2009/138/EF, uten at det forekommer dobbelttelling av ansvarlig kapital, og uten at kapital som skapes i en 

gruppe ved hjelp av innbyrdes finansiering, medregnes. 

24) Ettersom regulerings- og tilsynsordningen på Bermuda oppfyller alle kriteriene fastsatt i artikkel 378, 379 og 380 i 

delegert forordning (EU) 2015/35, anses gjeldende regulerings- og tilsynsordning på Bermuda for forsikring- og 

gjenforsikringsforetak og -grupper å oppfylle kriteriene for fullstendig likeverdighet i henhold til artikkel 172 nr. 2, 

artikkel 227 nr. 4 og artikkel 260 nr. 3 i direktiv 2009/138/EF, med unntak av reglene for egenforsikringsforetak og 

spesialforetak for overføring av forsikringsrisiko. 

25) Direktiv 2009/138/EF får anvendelse fra 1. januar 2016. Denne beslutning bør derfor også, fra og med samme dato, 

anerkjenne gjeldende solvens- og tilsynsordning på Bermuda som likeverdig. 

26) Gjennom delegert kommisjonsbeslutning (EU) 2015/2290(1) av 5. juni 2015 er solvensordningene som gjelder i 

Australia, på Bermuda, i Brasil, Canada, Mexico og De forente stater gitt foreløpig likeverdighet. Av hensyn til 

rettssikkerheten og ettersom solvensordningen som gjelder på Bermuda for forsikrings- og gjenforsikringsforetak og  

-grupper, oppfyller kriteriene for full likeverdighet, med unntak av reglene for egenforsikringsforetak og spesialforetak 

for overføring av forsikringsrisiko, bør nevnte beslutning endres. 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Gjeldende solvensordning på Bermuda for gjenforsikringsvirksomheten til foretak som har hovedkontor på Bermuda, skal anses 

som likeverdig med ordningen fastsatt i avdeling I i direktiv 2009/138/EF, med unntak av reglene for egenforsikringsforetak og 

spesialforetak for overføring av forsikringsrisiko. 

Artikkel 2 

Gjeldende tilsynsordning på Bermuda for forsikringsvirksomheten til foretak som har hovedkontor på Bermuda, skal anses som 

likeverdig med reglene fastsatt i avdeling I kapittel VI i direktiv 2009/138/EF, med unntak av reglene for egenforsikringsforetak 

og spesialforetak for overføring av forsikringsrisiko. 

Artikkel 3 

Gjeldende tilsynsordning på Bermuda for forsikrings- eller gjenforsikringsforetak i en gruppe, skal anses som likeverdig med 

reglene fastsatt i avdeling III i direktiv 2009/138/EF, med unntak av reglene for egenforsikringsforetak og spesialforetak for 

overføring av forsikringsrisiko. 

  

(1) Delegert kommisjonsbeslutning (EU) 2015/2290 av 5. juni 2015 om foreløpig likeverdighet for de solvensordningene som gjelder i 

Australia, på Bermuda, i Brasil, Canada, Mexico og De forente stater, og som får anvendelse på forsikrings- og gjenforsikringsforetak med 

hovedkontor i disse landene (EUT L 323 av 9.12.2015, s. 22). 
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Artikkel 4 

I delegert beslutning (EU) 2015/2290 av 5. juni 2015 om foreløpig likeverdighet for de solvensordningene som gjelder i 

Australia, på Bermuda, i Brasil, Canada, Mexico og De forente stater, og som får anvendelse på forsikrings- og gjenforsikrings-

foretak med hovedkontor i disse landene, gjøres følgende endringer: 

1)  Tittelen skal lyde: 

«Delegert kommisjonsbeslutning (EU) 2015/2290 av 5. juni 2015 om foreløpig likeverdighet for de solvensordningene som 

gjelder i Australia, på Bermuda, i Brasil, Canada, Mexico og De forente stater, og som får anvendelse på forsikrings- og 

gjenforsikringsforetak med hovedkontor i disse landene». 

2)  Artikkel 1 skal lyde: 

«Artikkel 1 

Solvensordningene som gjelder i Australia, Brasil, Canada, Mexico og De forente stater for forsikrings- og gjenforsikrings-

foretak med hovedkontor i disse landene, skal anses som foreløpig likeverdige med ordningen fastsatt i avdeling I kapittel 

VI i direktiv 2009/138/EF.» 

Artikkel 5 

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

Den får anvendelse fra 1. januar 2016. 

Utferdiget i Brussel 26. november 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 __________  
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DELEGERT KOMMISJONSBESLUTNING (EU) 2016/310 

av 26. november 2015 

om likeverdighet mellom den solvensordningen for forsikrings- og gjenforsikringsforetak som 

gjelder i Japan, og ordningen fastsatt i europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF av 25. november 2009 om adgang til å starte og utøve 

virksomhet innen forsikring og gjenforsikring (Solvens II)(1), særlig artikkel 172 nr. 4 og artikkel 227 nr. 5, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I direktiv 2009/138/EF fastsettes en risikobasert solvensordning for forsikrings- og gjenforsikringsforetak i Unionen. Fra 

og med 1. januar 2016 får direktiv 2009/138/EF full anvendelse på forsikringsgivere og gjenforsikrere i Unionen. 

2) I samsvar med artikkel 311 i direktiv 2009/138/EF kan Kommisjonen også vedta delegerte rettsakter som fastsatt i 

direktivet, før det trer i kraft. 

3) Artikkel 172 i direktiv 2009/138/EF handler om hvorvidt solvensordningen i en tredjestat eller jurisdiksjon som kommer 

til anvendelse på gjenforsikringsvirksomheten til foretak som har sitt hovedkontor i samme tredjestat, er likeverdig. Når 

det er positivt fastslått at det foreligger likeverdighet, kan gjenforsikringsavtaler inngått med foretak som har sitt 

hovedkontor i denne jurisdiksjonen, behandles på samme måte som gjenforsikringsavtaler inngått med foretak som har 

tillatelse i henhold til nevnte direktiv. 

4) I henhold til artikkel 172 nr. 4 i direktiv 2009/138/EF skal det fastsettes en tidsbegrenset midlertidig likeverdighet for 

tredjestater eller jurisdiksjoner hvis solvensordning for gjenforsikringsforetak oppfyller visse kriterier. En beslutning om 

midlertidig likeverdighet er gyldig til 31. desember 2020 med mulighet for inntil ett års forlengelse som fastsatt i 

artikkel 172 nr. 5. 

5) Artikkel 227 i direktiv 2009/138/EF gjelder likeverdighet for tredjestaters forsikringsgivere som er del av en gruppe 

med hovedkontor i Unionen. Når det er positivt fastslått at det foreligger likeverdighet, kan slike grupper, forutsatt at 

fradrag og sammenlegging er tillatt som konsolideringsmetode ved innberetning som gjelder grupper, ta hensyn til 

beregningen av kapitalkrav og tilgjengelig kapital (ansvarlig kapital) i henhold til reglene i tredjestatens jurisdiksjon i 

stedet for å anvende direktiv 2009/138/EF ved beregning av gruppens solvenskrav og tellende ansvarlig kapital. 

6) I henhold til artikkel 227 nr. 5 i direktiv 2009/138/EF skal det fastsettes en tidsbegrenset foreløpig likeverdighet for 

tredjestater eller jurisdiksjoner hvis solvensordning for forsikringsforetak oppfyller visse kriterier. En beslutning om 

foreløpig likeverdighet er gyldig i ti år med mulighet for forlengelse. 

7) En rekke kriterier skal tas i betraktning ved vurderingen av midlertidig likeverdighet i henhold til artikkel 172 nr. 4 i 

direktiv 2009/138/EF og foreløpig likeverdighet i henhold til artikkel 227 nr. 5 i direktiv 2009/138/EF. Disse kriteriene 

omfatter visse felles krav, særlig med hensyn til gjeldende solvensordning og tilsynsmyndighetens myndighet, ressurser 

og ansvar. Andre kriterier er forskjellige for de to typene likeverdighet, særlig de som gjelder tilnærming i retning av 

helt likeverdige regler, utveksling av opplysninger med tilsynsmyndighetene og taushetsplikt.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 58 av 4.3.2016, s. 55, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 62/2018 av 23. mars 2018 om 

endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 6 av 30.1.2020, s. 41. 

(1) EUT L 335 av 17.12.2009, s. 1. 

2020/EØS/45/72 
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8) Den japanske solvensordningen er fastsatt i «Insurance Business Act» og «Insurance Business Ordinance», sist endret i 

2010. Det finnes en omfattende lisensordning for godkjenning av forsikringsgivere. For å kunne utøve gjenforsikring-

svirksomhet i Japan kreves lisens for annen forsikringsvirksomhet enn livsforsikring. Standarder for styring, risiko-

styring og offentliggjøring er delvis fastsatt i «Supervisory Guidelines» fra «Japan Financial Services Agency» (JFSA). 

Retningslinjene for tilsyn har ikke rettskraft, men overvåkes nøye av JFSA, som har myndighet til å pålegge 

utbedringstiltak dersom den finner det hensiktsmessig. 

9) I mars 2015 ga Den europeiske tilsynsmyndighet for forsikring og tjenestepensjoner (EIOPA) råd i samsvar med 

artikkel 33 nr. 2 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1094/2010(1) til Kommisjonen om den gjeldende 

regulerings- og tilsynsordningen for forsikrings- og gjenforsikringsforetak i Japan. EIOPA har også bistått Kommisjo-

nen og kommet med ytterligere innspill med hensyn til vurderingen av den japanske forsikringssektoren i henhold til 

artikkel 227 nr. 5 i direktiv 2009/138/EF. Kommisjonen har basert sin vurdering på opplysningene som er framlagt av 

EIOPA. 

10) Japan har en uavhengig forsikringstilsynsmyndighet, JFSA, som har nødvendig myndighet og ressurser til å utføre sine 

oppgaver. I 2013 hadde JFSA om lag 100 ansatte som arbeidet på heltid med forsikringstilsyn, med mulighet for å 

trekke inn flere fra andre steder i organisasjonen. Granskingsmyndigheten omfatter stedlig tilsyn, og sanksjonene 

omfatter forvaltningsvedtak som går så langt som til tilbakekalling av lisenser og individuelle sanksjoner. JFSA kan 

også legge fram saker for påtalemyndigheten. 

11) Forsikringsgivere og gjenforsikrere må legge fram et omfattende rapporteringsmateriell for JFSA, og JFSA har 

vidtrekkende myndighet til å omstrukturere eller avvikle forsikringsgivere og gjenforsikrere som har vanskeligheter, noe 

som har blitt brukt effektivt overfor en rekke livsforsikringsgivere som har hatt alvorlige vanskeligheter de siste tiårene. 

12) JFSA har inngått en rekke samarbeidsavtaler med andre tilsynsmyndigheter i verden. I 2011 undertegnet JFSA den 

multilaterale programerklæring om utveksling av opplysninger mellom forsikringstilsyn, som er utstedt av Den 

internasjonale organisasjonen for forsikringstilsyn (IAIS). JFSA har inngått en rekke bilaterale og multilaterale 

samarbeidsavtaler med andre tilsynsmyndigheter, herunder flere tilsynsmyndigheter i Unionen. 

13) Ansatte i JFSA omfattes av strenge krav om taushetsplikt. JFSAs regler og praksis gir tilstrekkelig vern for fortrolige 

opplysninger som legges fram av utenlandske tilsynsmyndigheter. Alle nåværende og tidligere ansatte i JFSA er pålagt å 

behandle fortrolig alle opplysninger de mottar i embets medfør. Ulovlig utlevering kan medføre disiplinære sanksjoner, 

strafferettslig etterforskning og straff. Opplysninger som er mottatt fra utenlandske tilsynsmyndigheter og som er angitt 

som fortrolige, behandles fortrolig og skal brukes bare for de formål som er avtalt med den utenlandske til-

synsmyndigheten. 

14) Verdsetting av eiendeler for både livsforsikringsselskaper og selskaper innen annen forsikring enn livsforsikring skjer i 

samsvar med Japans alminnelig anerkjente regnskapsprinsipper. De fleste, men ikke alle eiendeler verdsettes til virkelig 

verdi. Under visse omstendigheter kan noen eiendelsklasser (som obligasjoner og lån) verdsettes til bokført verdi. Når 

eiendeler verdsettes til historisk kost, blir det tatt hensyn til de fleste urealiserte gevinster og tap ved fastsettelse av 

tilgjengelig ansvarlig kapital. Forsikringstekniske avsetninger for livsforsikring og annen langsiktig forsikring enn 

livsforsikring diskonteres. Diskonteringsrenten som skal benyttes ved diskontering av forsikringstekniske avsetninger, 

fastsettes regelmessig av JFSA. Fra og med avtaledatoen kan de forsikringstekniske avsetningene bare oppjusteres (de 

verdsettes aldri til en lavere verdi enn på avtaledatoen). Det ses altså bort fra markedsutvikling og annen utvikling som 

ville medføre et fall i forsikringstekniske avsetninger (for eksempel en renteøkning). Forsikringsforetakene er også 

pålagt å utføre analyser av framtidige kontantstrømmer hvert regnskapsår når det gjelder de forsikringstekniske 

avsetningenes hensiktsmessighet, og for om nødvendig å bygge opp ytterligere reserver. 

15) For både livsforsikringsforetak og foretak innen annen forsikring enn livsforsikring kan tilsynstiltak utløses ved tre ulike 

terskler definert som ulike «forholdstall for solvensmargin» («Solvency Margin Ratios» (SRM)), uttrykt som et forhold 

mellom to ganger ansvarlig kapital dividert med samlet risiko» («Total Risk»). Parameteren for samlet risiko dekker 

forsikringsrisiko, rente- og markedsrisiko, operasjonell risiko og katastroferisiko. Interne modeller godtas for katastrofe- 

og minstegarantirisiko. JFSA har myndighet til å pålegge visse utbedringstiltak selv om høyeste terskel for tilsynstiltak 

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1094/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den 

europeiske tilsynsmyndighet for forsikring og tjenestepensjoner), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av 

kommisjonsbeslutning 2009/79/EF (EUT L 331 av 15.12.2010, s. 48). 
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(SRM over 200 %) ikke overstiges, for eksempel ved å kreve at forsikringsgivere treffer tiltak for å bedre sin 

lønnsomhet, kredittrisiko, stabilitet eller likviditetsrisiko. Når SRM er under 0 %, kan JFSA begjære hel eller delvis 

innstilling av virksomheten. 

16) Japanske forsikringsgivere er pålagt å ha en foretaksplan for individuell og samlet risikostyring. Forsikringsgiverne er 

pålagt å utføre hensiktsmessig risikostyring på en systematisk og helhetlig måte. Dette innebærer at de skal undersøke 

om relevante risikoer blir tatt hånd om, kontrollere at standardene for kvantifisering er objektive og hensiktsmessige, og 

analysere om kapitaldekningen framover vil være tilfredsstillende i lys av forretningsstrategiene på mellomlang og lang 

sikt og forretningsmiljøet. JFSA krever også at forsikringsgiverne foretar en egenvurdering av risiko og solvens og 

rapporterer sine resultater til styret. 

17) Japanske forsikringsgivere er pålagt ved lov å sende inn halvårlige og årlige virksomhetsrapporter til JFSA. Dessuten 

skal forsikringsgiverne hvert år utarbeide visse forklarende dokumenter og stille dem til rådighet for offentligheten på 

sitt hovedkontor. 

18) Den japanske solvensordningen er i utvikling. Krav til solvens på gruppenivå ble innført i 2010. Siden EIOPA begynte å 

vurdere det japanske tilsynssystemets likeverdighet i forhold til artikkel 172 i direktiv 2009/138/EF i 2011, har Japan 

innledet reformer som vil forbedre landets solvensordning. I 2011, 2012 og 2014 ble det utarbeidet en rekke rapporter 

og gjennomført en rekke feltforsøk knyttet til en balanse basert på økonomiske vurderinger. Ut fra de endringene som 

planlegges, er det grunn til å anta at den japanske solvensordningen vil bli mer i tråd med direktiv 2009/138/EF. 

19) Etter denne vurderingen bør Japans solvensordning for forsikring- og gjenforsikringsforetak anses å oppfylle kriteriene 

for midlertidig likeverdighet fastsatt i artikkel 172 nr. 4 i direktiv 2009/138/EF, og for foreløpig likeverdighet fastsatt i 

artikkel 227 nr. 5 i direktiv 2009/138/EF. 

20) Perioden for midlertidig likeverdighet fastsatt i denne beslutning utløper 31. desember 2020 i samsvar med artikkel 172 

nr. 5 i direktiv 2009/138/EF. 

21) Perioden for foreløpig likeverdighet fastsatt i denne beslutning bør være ti år i samsvar med artikkel 227 nr. 6 i direktiv 

2009/138/EF. 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Gjeldende solvensordning i Japan for gjenforsikringsvirksomheten til foretak som har sitt hovedkontor i Japan, og som er 

underlagt «Insurance Business Act», anses som midlertidig likeverdig med ordningen fastsatt i avdeling I i direktiv 

2009/138/EF. 

Perioden for midlertidig likeverdighet nevnt i første ledd skal utløpe 31. desember 2020. 

Artikkel 2 

Gjeldende solvensordning i Japan for forsikringsvirksomheten til foretak som har sitt hovedkontor i Japan, og som er underlagt 

«Insurance Business Act», anses som foreløpig likeverdig med ordningen fastsatt i avdeling I kapittel VI i direktiv 

2009/138/EF. 

Foreløpig likeverdighet som nevnt i første ledd skal gis for ti år fra 1. januar 2016. 
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Artikkel 3 

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

Utferdiget i Brussel 26. november 2015. 

  For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 __________  
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/438 

av 17. desember 2015 

om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/65/EF med hensyn til depotmottakeres forpliktelser(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/65/EF av 13. juli 2009 om samordning av lover og forskrifter om 

innretninger for kollektiv investering i omsettelige verdipapirer (UCITS)(1), særlig artikkel 26b, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Det er viktig å sikre at målene for direktiv 2009/65/EF nås på en ensartet måte i alle medlemsstatene, med henblikk på å 

styrke det indre markeds integritet og tilby rettssikkerhet for dets deltakere, herunder småinvestorer og institusjonelle 

investorer, vedkommende myndigheter og andre berørte parter. En rettsakt i form av en forordning sikrer en enhetlig 

ramme for alle markedsoperatører og er den best mulige garantien for like konkurransevilkår og en felles hensiktsmessig 

standard for investorvern. Videre sikrer den direkte anvendelse av nærmere ensartede regler for virksomheten til 

innretninger for kollektiv investering i omsettelige verdipapirer (UCITS) og depotmottakere, som per definisjon anvendes 

direkte og derfor ikke krever ytterligere innarbeiding på nasjonalt plan. Vedtakelsen av en forordning sikrer også at de 

relevante endringene av direktiv 2009/65/EF, som ble innført ved europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/91/EU(2), kan 

anvendes fra samme dato i alle medlemsstatene. 

2) Direktiv 2009/65/EF fastsetter en lang rekke krav som gjelder depotmottakernes plikter, utkontrakteringsordninger og 

ansvarsordningen for UCITS-ets eiendeler som oppbevares i depot, for å sikre et høyt nivå for investorvern som tar hensyn 

til at UCITS er en investeringsform for ikke-profesjonelle investorer. Det bør derfor fastsettes klare rettigheter og plikter for 

depotmottakeren, forvaltningsselskapet og investeringsselskapet. Den skriftlige avtalen bør inneholde alle opplysninger 

som er nødvendige for hensiktsmessig og sikker forvaring av alle UCITS-ets eiendeler hos depotmottakeren eller en 

tredjepart som forvaringsfunksjoner utkontrakteres til i henhold til direktiv 2009/65/EF, slik at depotmottakeren skal kunne 

utføre sine tilsyns- og kontrollfunksjoner på behørig måte. 

3) For å gjøre det mulig for depotmottakeren å vurdere og overvåke oppbevarings- og insolvensrisikoen bør den skriftlige 

avtalen inneholde tilstrekkelige opplysninger om de kategoriene finansielle instrumenter UCITS-et kan investere i, og 

dekke de geografiske regionene UCITS-et planlegger å investere i. Avtalen bør også inneholde nærmere opplysninger 

om en framgangsmåte for opptrapping for å beskrive omstendighetene, meldingsplikten og hvilke tiltak som skal treffes 

av en depotmottakers personale, på ethvert nivå i organisasjonsstrukturen, i forbindelse med eventuelle påviste avvik, 

herunder melding til forvaltningsselskapet eller investeringsselskapet og/eller vedkommende myndigheter, i henhold til 

kravene i denne forordning. Depotmottakeren bør derfor advare forvaltningsselskapet eller investeringsselskapet om 

enhver vesentlig risiko som identifiseres i et bestemt markeds oppgjørssystem. En heving av avtalen bør gjenspeile at 

dette er depotmottakerens siste utvei når den ikke er overbevist om at eiendelene har et tilstrekkelig vern. Avtalen bør 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 78 av 24.3.2016, s. 11, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 63/2018 av 23. mars 2018 

om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 6 av 30.1.2020, 

s. 49. 

(1) EUT L 302 av 17.11.2009, s. 32. 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/91/EU av 23. juli 2014 om endring av direktiv 2009/65/EF om samordning av lover og forskrifter 

om innretninger for kollektiv investering i omsettelige verdipapirer (UCITS) med hensyn til depotmottakerfunksjoner, godtgjøringspolitikk 

og sanksjoner (EUT L 257 av 28.8.2014, s. 186). 
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også forhindre atferdsrisiko der UCITS-et treffer investeringsbeslutninger uten å ta hensyn til oppbevaringsrisikoen 

fordi depotmottakeren vil være ansvarlig. For å opprettholde en høy standard for investorvern bør de nærmere kravene 

til overvåking av tredjeparter anvendes på hele oppbevaringskjeden. 

4) For å sikre at depotmottakeren kan utføre sine oppgaver, er det nødvendig å avklare oppgavene fastsatt i artikkel 22 nr. 3 i 

direktiv 2009/65/EF, særlig det andre nivået av kontroller som depotmottakeren skal foreta. Slike oppgaver bør ikke hindre 

depotmottakeren i å foreta forhåndskontroller etter avtale med UCITS-et dersom den anser det som hensiktsmessig. For å 

sikre at den kan utføre sine oppgaver, bør depotmottakeren fastsette sin egen framgangsmåte for opptrapping for å håndtere 

situasjoner der det er påvist avvik. Denne framgangsmåten bør sikre at vedkommende myndigheter underrettes om enhver 

vesentlig overtredelse. Depotmottakerens tilsynsansvar overfor tredjeparter bør ikke berøre de ansvarsområdene som 

påhviler UCITS-et i henhold til direktiv 2009/65/EF. 

5) Depotmottakeren bør kontrollere at det er samsvar mellom antall utstedte andeler og mottatte tegningsbeløp. For å sikre at 

betalinger fra investorer ved tegning er mottatt, bør depotmottakeren også sikre at det foretas en annen avstemming mellom 

tegningsordrer og tegningsbeløp. Samme avstemming bør utføres med hensyn til innløsningsordrer. Depotmottakeren bør 

også kontrollere at antall andeler på UCITS-ets kontoer svarer til antallet utestående andeler i UCITS-ets register. 

Depotmottakeren bør tilpasse sine framgangsmåter tilsvarende og ta hensyn til tegnings- og innløsningsflyten. 

6) Depotmottakeren bør treffe alle nødvendige tiltak for å sikre at egnede retningslinjer og framgangsmåter for verdsetting av 

UCITS-ets eiendeler blir effektivt gjennomført, ved hjelp av stikkprøvekontroller eller ved å sammenligne sammenhengen 

mellom endringene i beregningen av netto andelsverdi over tid og en gitt referanseverdi. Ved fastsettelse av sine 

framgangsmåter bør depotmottakeren ha en klar innsikt i de verdsettingsmetodene som UCITS-et anvender ved verdsetting 

av UCITS-ets eiendeler. Hyppigheten av disse kontrollene bør være tilpasset hyppigheten av verdsettingen av UCITS-ets 

eiendeler. 

7) Som følge av sin tilsynsforpliktelse i henhold til direktiv 2009/65/EF bør depotmottakeren innføre en framgangsmåte for 

i ettertid å kontrollere at UCITS-et overholder gjeldende lover og forskrifter og sine egne regler og stiftelsesdokumenter. 

Dette bør for eksempel handle om å kontrollere at UCITS-ets investeringer er i samsvar med dets investeringsstrategier 

som beskrevet i UCITS-ets regler og tilbudsdokumenter, og å sikre at UCITS-et ikke handler i strid med sine 

investeringsbegrensninger. Depotmottakeren bør overvåke UCITS-ets transaksjoner og undersøke eventuelle uvanlige 

transaksjoner. Dersom grensene eller begrensningene som er fastsatt i gjeldende lover og forskrifter eller UCITS-ets 

regler og stiftelsesdokumenter, overskrides, bør depotmottakeren straks reversere transaksjonen som er i strid med 

nevnte lover og forskrifter eller regler. 

8) Depotmottakeren bør sikre at UCITS-ets inntekter beregnes nøyaktig i henhold til direktiv 2009/65/EF. For dette formål 

skal depotmottakeren sikre at inntektsberegningen og -fordelingen er korrekt, og dersom den oppdager en feil, skal den 

sørge for at UCITS-et treffer hensiktsmessige korrigerende tiltak. Når depotmottakeren har sørget for dette, bør den 

kontrollere at inntektsfordelingen er fullstendig og korrekt. 

9) For at depotmottakeren til enhver tid skal ha klar oversikt over alle UCITS-ets inngående og utgående kontantstrømmer, 

bør UCITS-et sikre at depotmottakeren uten unødig opphold mottar korrekte opplysninger om alle kontantstrømmer, 

herunder fra enhver tredjepart som UCITS-et har åpnet en kassekonto hos. 

10) For at UCITS-ets kontantstrømmer skal være forsvarlig overvåket, bør depotmottakeren sørge for at det er innført 

framgangsmåter for hensiktsmessig overvåking av UCITS-ets kontantstrømmer, og at disse framgangsmåtene gjennom-

føres på en effektiv måte og gjennomgås med jevne mellomrom. Depotmottakeren bør særlig undersøke framgangsmåten 

for avstemming for å sikre at den er egnet for UCITS-et og utføres med passende intervaller, idet det tas hensyn til UCITS-

ets art, omfang og kompleksitet. Denne framgangsmåten bør for eksempel sammenligne hver enkelt kontantstrøm slik den 

framgår av kontoutdragene, med kontantstrømmene registrert på UCITS-ets kontoer. Dersom det foretas avstemminger 

daglig, som er tilfellet for de fleste UCITS-er, bør depotmottakeren også gjennomføre sin avstemming daglig. 

Depotmottakeren bør særlig overvåke forskjellene som avdekkes i forbindelse med framgangsmåtene for avstemming, og 

de korrigerende tiltakene som treffes, for uten unødig opphold å underrette UCITS-et om enhver uregelmessighet som ikke 

er rettet opp, og foreta en full gjennomgåelse av framgangsmåten for avstemming. En slik gjennomgåelse bør foretas minst 

en gang i året. Depotmottakeren bør også til rett tid identifisere vesentlige kontantstrømmer, særlig slike som kan være 
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uforenlige med UCITS-ets virksomhet, for eksempel endringer i posisjoner i UCITS-ets eiendeler eller tegninger og 

innløsninger, og depotmottakeren bør med jevne mellomrom motta kontoutdrag og kontrollere at egne registreringer av 

likvide posisjoner stemmer overens med UCITS-ets. Depotmottakeren skal føre sitt register i henhold til artikkel 22 nr. 5 

bokstav b) i direktiv 2009/65/EF. 

11) Depotmottakeren skal sikre at alle betalinger som gjøres av eller på vegne av investorer ved tegning av aksjer eller 

andeler i et UCITS, er blitt mottatt og er bokført på en eller flere kassekontoer i henhold til direktiv 2009/65/EF. 

UCITS-et bør derfor sørge for at depotmottakeren får de relevante opplysningene som er nødvendige for å kunne 

overvåke mottaket av investorenes betalinger på en ordentlig måte. UCITS-et skal sikre at depotmottakeren mottar disse 

opplysningene uten unødig opphold når tredjeparten mottar en ordre om å innløse eller utstede andeler i et UCITS. 

Opplysningene bør derfor ved slutten av hver bankdag overføres til depotmottakeren fra den enheten som er ansvarlig 

for tegning og innløsning av andeler i et UCITS, for å unngå ethvert misbruk av investorenes betalinger. 

12) Depotmottakeren bør oppbevare i depot alle finansielle instrumenter som tilhører UCITS-et, og som kan registreres eller 

oppbevares på en konto som er åpnet direkte eller indirekte i depotmottakerens navn eller i den tredjepartens navn som 

forvaringsfunksjoner er utkontraktert til, særlig på verdipapirsentralnivå. I tillegg bør depotmottakeren oppbevare i depot 

slike finansielle instrumenter som utelukkende er direkte registrert hos utstederen selv eller hos dennes agent i 

depotmottakerens navn eller i den tredjepartens navn som forvaringsfunksjoner er utkontraktert til. De finansielle 

instrumentene som i henhold til gjeldende nasjonal lovgivning utelukkende er registrert i UCITS-ets navn hos utstederen 

eller dennes agent, bør ikke oppbevares i depot. Alle finansielle instrumenter som kan leveres fysisk til depotmottakeren, 

bør oppbevares i depot. Forutsatt at vilkårene for oppbevaring i depot av finansielle instrumenter er oppfylt, skal finansielle 

instrumenter som stilles som sikkerhet for en tredjepart eller framlegges av en tredjepart til fordel for UCITS-et, også 

oppbevares i depot av depotmottakeren selv eller av en tredjepart som forvaringsfunksjoner er utkontraktert til, så lenge de 

eies av UCITS-et. 

13) Finansielle instrumenter som oppbevares i depot, bør til enhver tid behandles med behørig aktsomhet. For å sikre at 

oppbevaringsrisikoen blir vurdert korrekt ved aktsomhetsvurderingen, bør det fastsettes klare forpliktelser for 

depotmottakeren, som særlig bør vite hvilke tredjeparter som inngår i oppbevaringskjeden, sikre at aktsomhets- og 

atskillelsesplikten er opprettholdt gjennom hele oppbevaringskjeden, sikre at den har hensiktsmessig rett til tilgang til 

regnskaper og registre hos tredjeparter som forvaringsfunksjoner er utkontraktert til, sikre overholdelse av aktsomhets- og 

atskillelseskravene, dokumentere alle disse oppgavene og gjøre disse dokumentene tilgjengelige for forvaltningsselskapet 

eller investeringsselskapet. 

14) Depotmottakeren bør til enhver tid ha full oversikt over alle eiendeler som ikke er finansielle instrumenter som skal 

oppbevares i depot. Disse eiendelene omfattes av plikten i henhold til direktiv 2009/65/EF til å kontrollere eiendomsretten 

og føre et register. Eksempler på slike eiendeler er fysiske eiendeler som ikke regnes som finansielle instrumenter i henhold 

til direktiv 2009/65/EF, eller som ikke fysisk kan leveres til depotmottakeren, finansielle kontrakter, for eksempel visse 

derivater, og kontantinnskudd. 

15) For å sikre en tilstrekkelig grad av sikkerhet for at UCITS-et faktisk eier eiendelene, bør depotmottakeren sørge for at den 

mottar alle opplysninger som den anser som nødvendige for å forvisse seg om at UCITS-et har eiendomsretten til 

eiendelen. Slike opplysninger kan være en kopi av et offisielt dokument som beviser at UCITS-et eier eiendelen, eller 

enhver annen formell og pålitelig dokumentasjon som depotmottakeren anser som egnet. Ved behov bør depotmottakeren 

anmode om ytterligere dokumentasjon fra UCITS-et, eventuelt fra en tredjepart. 

16) Depotmottakeren bør også føre et register over alle eiendeler som den har forvisset seg om at UCITS-et eier. Den kan 

innføre en framgangsmåte for å motta opplysninger fra tredjeparter som sikrer at eiendelene ikke kan overføres uten at 

depotmottakeren eller den tredjeparten som forvaringsfunksjonene er utkontraktert til, har blitt underrettet om slike 

transaksjoner. 

17) Ved utkontraktering av forvaringsfunksjoner til en tredjepart i samsvar med artikkel 22a i direktiv 2009/65/EF skal 

depotmottakeren gjennomføre og anvende en hensiktsmessig og dokumentert framgangsmåte for å sikre at 

utkontrakteringen til enhver tid oppfyller kravene i artikkel 22a nr. 3 i nevnte direktiv. For å sikre at eiendelene har et 

tilstrekkelig vern, er det nødvendig å fastsette visse prinsipper som bør anvendes i forbindelse med utkontraktering av 

forvaringsfunksjoner. 

18) Disse prinsippene bør ikke oppfattes som uttømmende, verken når det gjelder å fastsette alle detaljer om depotmottakerens 

utøvelse av behørig sakkyndighet, omhu og aktsomhet, eller når det gjelder å fastsette alle tiltak som en depotmottaker bør 

treffe i forbindelse med selve prinsippene. Forpliktelsen til løpende å overvåke den tredjeparten som forvaringsfunksjonene 
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er utkontraktert til, bør bestå i å kontrollere at vedkommende tredjepart utfører alle utkontrakterte funksjoner korrekt og 

overholder avtalen om utkontraktering og andre lovfestede krav, for eksempel krav om uavhengighet og forbud mot 

gjenbruk. Depotmottakeren bør også gjennomgå de elementene som vurderes under utvelgings- og utpekingsprosessen, og 

sammenligne dem med markedsutviklingen. Depotmottakeren bør til enhver tid kunne foreta en hensiktsmessig vurdering 

av risikoene forbundet med beslutningen om å overlate eiendeler til en tredjepart. Gjennomgåelsen bør foretas så ofte som 

det er nødvendig ut fra markedsforhold og tilknyttede risikoer. For å kunne reagere effektivt dersom en tredjepart blir 

insolvent, bør depotmottakeren innføre beredskapsplaner, som for eksempel kan omfatte å velge alternative leverandører. 

Selv om slike tiltak kan redusere depotmottakerens oppbevaringsrisiko, endrer de ikke forpliktelsen til å erstatte de 

finansielle instrumentene eller betale det tilsvarende beløpet dersom de skulle gå tapt, noe som avhenger av om kravene i 

artikkel 24 i direktiv 2009/65/EF er oppfylt eller ikke. 

19) For å forvisse seg om at UCITS-ets eiendeler og rettigheter er beskyttet mot en tredjeparts insolvens, må 

depotmottakeren forstå insolvenslovgivningen i tredjestaten der en tredjepart er etablert, og sikre at deres avtale har 

tvangskraft. Før depotmottakeren utkontrakterer forvaringsfunksjoner til en tredjepart som er etablert utenfor Unionen, 

skal den innhente en uavhengig juridisk uttalelse om tvangskraften til den avtalefestede ordningen med tredjeparten i 

henhold til gjeldende insolvenslovgivning og rettspraksis i staten der tredjeparten er etablert, for å sikre at den 

avtalefestede ordningen kan tvangsfullbyrdes også i tilfelle av insolvens hos tredjeparten. En depotmottakers plikt til å 

vurdere de tilsynsmessige og rettslige rammene i tredjestaten omfatter også innhenting av uavhengige juridiske 

uttalelser om insolvenslovgivning og rettspraksis i tredjestaten der tredjeparten er etablert. Disse uttalelsene kan 

eventuelt kombineres eller avgis for den enkelte jurisdiksjon av relevante bransjeforeninger eller av advokatfirmaer til 

fordel for flere depotmottakere. 

20) Den avtalefestede ordningen med den valgte tredjeparten som forvaringsfunksjonene er utkontraktert til, bør omfatte en 

klausul om tidlig oppsigelse, ettersom depotmottakeren må kunne si opp avtaleforholdet i tilfeller der lovgivningen eller 

rettspraksisen i en tredjestat blir endret slik at vernet av UCITS-ets eiendeler ikke lenger er sikret. I disse tilfellene må 

depotmottakeren underrette forvaltningsselskapet eller investeringsselskapet om dette. Forvaltningsselskapet eller 

investeringsselskapet må underrette sine vedkommende myndigheter og treffe alle nødvendige tiltak som er i UCITS-ets 

og dets investorers interesse. Det at vedkommende myndigheter underrettes om økt oppbevarings- og insolvensrisiko for 

UCITS-ets eiendeler i en tredjestat, bør ikke frita depotmottakeren eller forvaltningsselskapet eller investeringsselskapet 

fra deres oppgaver og forpliktelser fastsatt i direktiv 2009/65/EF. 

21) Ved utkontraktering av forvaringsfunksjoner bør depotmottakeren sikre at kravene i artikkel 22a nr. 3 bokstav c) i direktiv 

2009/65/EF er oppfylt, og at eiendelene som tilhører depotmottakerens UCITS-kunder, holdes forsvarlig atskilt. Denne 

forpliktelsen bør særlig sikre at UCITS-ets eiendeler ikke går tapt på grunn av insolvens hos den tredjeparten som 

forvaringsfunksjonene er utkontraktert til, og at UCITS-ets eiendeler ikke gjenbrukes av tredjeparten for egen regning. 

Videre bør depotmottakeren kunne forby et midlertidig underskudd i kundeeiendeler, gjøre bruk av buffere eller innføre 

ordninger som hindrer at en kundes debetsaldo brukes til å utligne en annen kundes kreditsaldo. Selv om slike tiltak kan 

redusere depotmottakerens oppbevaringsrisiko i forbindelse med utkontraktering av forvaringsfunksjoner, endrer de ikke 

forpliktelsen til å erstatte finansielle instrumenter eller betale det tilsvarende beløpet dersom de skulle gå tapt, noe som 

avhenger av om kravene i direktiv 2009/65/EF er oppfylt eller ikke. 

22) Før og under utkontrakteringen av forvaringsfunksjoner bør depotmottakeren ved hjelp av sine forhåndsavtalte og 

avtalefestede ordninger sikre at tredjeparten treffer tiltak og innfører ordninger for å sikre at UCITS-ets eiendeler er 

beskyttet mot utdeling blant eller realisering til fordel for tredjepartens kreditorer. Direktiv 2009/65/EF krever at alle 

medlemsstater skal tilpasse sin relevante insolvenslovgivning til dette kravet. Det er derfor nødvendig at depotmottakeren 

innhenter uavhengig informasjon om gjeldende insolvenslovgivning og rettspraksis i en tredjestat der UCITS-ets eiendeler 

skal oppbevares. 

23) Depotmottakerens ansvar i henhold til artikkel 24 nr. 1 annet ledd i direktiv 2009/65/EF utløses ved tap av et finansielt 

instrument som oppbevares i depot av depotmottakeren selv eller av en tredjepart som forvaringsfunksjonen er 

utkontraktert til, med mindre depotmottakeren kan bevise at tapet skyldes en ekstern hendelse utenfor depotmottakerens 

rimelige kontroll, og hvis konsekvenser hadde vært uunngåelige tross alle rimelige anstrengelser for å unngå dem. Det 

bør skilles mellom et slikt tap og et investeringstap for investorer som skyldes et fall i verdien av eiendeler på grunn av 

en investeringsbeslutning.  
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24) For at et tap skal kunne utløse en depotmottakers ansvar, må tapet være definitivt, uten utsikter til å gjenvinne den 

finansielle eiendelen. Følgelig bør situasjoner der et finansielt instrument bare er midlertidig utilgjengelig eller fryst, 

ikke anses som tap i henhold til artikkel 24 i direktiv 2009/65/EF. Derimot er det tre typer situasjoner der tapet må anses 

som endelig: dersom det finansielle instrumentet ikke lenger finnes eller aldri har eksistert, dersom det finansielle 

instrumentet eksisterer, men UCITS-et er endelig fratatt eiendomsretten til det, og dersom UCITS-et har eiendomsretten, 

men ikke lenger kan overdra eiendomsretten eller opprette begrensede eiendomsretter til det finansielle instrumentet på 

et permanent grunnlag. 

25) Et finansielt instrument anses ikke lenger å eksistere dersom det for eksempel har forsvunnet som følge av en regnskapsfeil 

som ikke kan korrigeres, eller dersom det aldri har eksistert, og UCITS-ets eiendomsrett er registrert på grunnlag av 

forfalskede dokumenter. Situasjoner der tapet av finansielle instrumenter skyldes bedrageri, bør klassifiseres som tap. 

26) Det er ikke mulig å fastslå tap dersom et finansielt instrument er blitt erstattet med eller konvertert til et annet finansielt 

instrument i situasjoner der aksjer i forbindelse med omstrukturering av et selskap er annullert og erstattet med nye 

aksjer som utstedes. UCITS-et bør ikke anses for å være permanent fratatt sin eiendomsrett over det finansielle 

instrumentet dersom UCITS-et har overdratt eiendomsretten lovlig til en tredjepart. Dersom det skilles mellom juridisk 

eiendomsrett og reell eiendomsrett til eiendeler, bør definisjonen av tap derfor vise til tap av den reelle eiendomsretten. 

27) Bare i tilfelle av en ekstern hendelse utenfor depotmottakerens kontroll, og hvis konsekvenser hadde vært uunngåelige 

tross alle rimelige anstrengelser for å unngå dem, kan depotmottakeren unngå å bli holdt ansvarlig i henhold til artikkel 

24 i direktiv 2009/65/EF. Depotmottakeren må dokumentere at disse kumulative vilkårene er oppfylt for å kunne 

fraskrive seg ansvar, og det bør innføres en framgangsmåte for dette formål. 

28) Det bør først fastslås om hendelsen som førte til tapet, var ekstern. Depotmottakerens ansvar bør ikke påvirkes av 

utkontrakteringen av forvaringsfunksjoner, og derfor bør en hendelse anses som ekstern dersom den ikke inntreffer som 

følge av en handling eller unnlatelse fra depotmottakerens side eller fra den tredjeparten som forvaringen av de 

finansielle instrumentene er utkontraktert til. Deretter bør det vurderes om hendelsen ligger utenfor depotmottakerens 

kontroll, ved å kontrollere at det ikke var noe en forsiktig depotmottaker med rimelighet kunne ha gjort for å forhindre 

hendelsen. I denne sammenhengen kan både naturfenomener og offentlige myndigheters handlinger anses som eksterne 

hendelser som ligger utenfor rimelig kontroll. Derimot kan et tap som skyldes manglende anvendelse av 

atskillelseskravene i artikkel 21 nr. 11 bokstav d) punkt iii) i direktiv 2009/65/EF, eller et tap av eiendeler som følge av 

avbrudd i tredjepartens virksomhet i forbindelse med dennes insolvens, ikke anses som eksterne hendelser som ligger 

utenfor rimelig kontroll. 

29) Endelig bør depotmottakeren dokumentere at tapet ikke kunne ha vært unngått tross alle rimelige anstrengelser for å 

unngå det. I denne sammenhengen bør depotmottakeren underrette forvaltningsselskapet eller investeringsselskapet og 

treffe de tiltakene som er hensiktsmessige ut fra omstendighetene. I en situasjon der depotmottakeren for eksempel anser 

at det eneste hensiktsmessige tiltaket er å avhende de finansielle instrumentene, bør depotmottakeren behørig underrette 

forvaltningsselskapet eller investeringsselskapet om dette, som deretter må instruere depotmottakeren skriftlig om 

hvorvidt denne skal beholde de finansielle instrumentene eller avhende dem. UCITS-ets investorer bør uten unødig 

opphold underrettes om enhver instruks til depotmottakeren om å beholde eiendelene. Forvaltningsselskapet eller 

investeringsselskapet bør ta behørig hensyn til depotmottakerens anbefalinger. Dersom depotmottakeren fortsatt er 

bekymret for at standarden på det finansielle instrumentets vern ikke er tilstrekkelig til tross for gjentatte advarsler, bør 

den overveie ytterligere mulige tiltak alt etter omstendighetene, for eksempel oppsigelse av avtalen, forutsatt at UCITS-

et får en frist til å finne en annen depotmottaker i samsvar med nasjonal lovgivning. 

30) Investorverntiltak innenfor depotmottakerordningen må ta hensyn til mulige forbindelser mellom depotmottakeren og 

forvaltnings- eller investeringsselskapet, for eksempel som følge av felles eller tilknyttet forvaltning eller krysseierskap. 

Disse innbyrdes forbindelsene kan, dersom og i den utstrekning det er tillatt i henhold til nasjonal lovgivning, føre til 

interessekonflikter gjennom bedrageririsiko (manglende rapportering av uregelmessigheter til vedkommende myndigheter 

for å unngå dårlig omdømme), søksmålsrisiko (motvilje mot eller unnlatelse av å treffe rettslige tiltak mot 

depotmottakeren), partisk valg (valget av depotmottaker skjer ikke på grunnlag av kvalitet og pris), insolvensrisiko (lavere 

krav når det gjelder atskillelsen av eiendeler eller hensynet til depotmottakerens solvens) eller eksponeringsrisiko innenfor 

konsernet (konserninterne investeringer). 

31) Den operative uavhengigheten til forvaltningsselskapet eller investeringsselskapet og depotmottakeren, herunder i 

situasjoner der forvaringsfunksjoner er utkontraktert, gir ytterligere garantier for investorvern, uten unødige kostnader, 

gjennom å heve atferdsstandardene i foretakene som tilhører samme konsern eller er forbundet på annen måte. Kravene 
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til operativ uavhengighet bør ta hensyn til vesentlige faktorer som for eksempel identiteten til eller personlige 

forbindelser for ledere, ansatte eller personer som utøver tilsynsfunksjoner overfor andre foretak eller selskaper i 

konsernet, herunder situasjoner der slike personer er knyttet til hverandre. 

32) For å sikre forholdsmessig behandling bør minst en tredel av medlemmene eller to personer i de organene som har 

ansvar for tilsynsfunksjonene, eller i de organene som også har ansvar for tilsynsfunksjonene, avhengig av hvilket antall 

som er minst, være uavhengige dersom forvaltningsselskapet eller investeringsselskapet og depotmottakeren tilhører 

samme konsern. 

33) Når det gjelder foretaksstyring, bør det tas hensyn til særtrekkene ved både ettnivåsystemet, der et selskap ledes av ett 

organ som utøver både forvaltnings- og tilsynsfunksjonen, og tonivåsystemet, der styret og tilsynsorganet eksisterer side 

om side. 

34) For å gjøre det mulig for vedkommende myndigheter, UCITS-er og depotmottakere å tilpasse seg de nye bestemmelsene 

i denne forordning slik at disse bestemmelsene kan anvendes på en effektiv og formålstjenlig måte, er det 

hensiktsmessig å utsette anvendelsesdatoen for denne forordning med seks måneder fra ikrafttredelsesdatoen. 

35) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den europeiske verdipapirkomités ekspertgruppe. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

KAPITTEL 1 

DEFINISJONER OG OPPLYSNINGER I DEN SKRIFTLIGE AVTALEN 

(Artikkel 22 nr. 2 i direktiv 2009/65/EF) 

Artikkel 1 

Definisjoner 

I denne forordning menes med: 

a) «tilknytning» en situasjon der to eller flere fysiske eller juridiske personer er forbundet gjennom en direkte eller indirekte 

eierandel som utgjør minst 10 % av kapitalen eller stemmene i et foretak, eller som gjør det mulig å utøve betydelig 

innflytelse på ledelsen av det foretaket der en eierandel besittes, 

b) «konserntilknytning» en situasjon der to eller flere foretak eller enheter tilhører samme konsern i henhold til artikkel 2 

nr. 11 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/34/EU(1) eller internasjonale regnskapsstandarder vedtatt i samsvar med 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002(2). 

Artikkel 2 

Avtale om utpeking av en depotmottaker 

1.  Avtalen om utpeking av depotmottakeren i samsvar med artikkel 22 nr. 2 i direktiv 2009/65/EF skal inngås mellom på den 

ene side depotmottakeren og på den annen side investeringsselskapet eller forvaltningsselskapet for hvert av investeringsfondene 

som forvaltningsselskapet forvalter.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/34/EU av 26. juni 2013 om årsregnskaper, konsernregnskaper og tilhørende rapporter for visse 

typer foretak, om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/43/EF og om oppheving av rådsdirektiv 78/660/EØF og 83/349/EØF 

(EUT L 182 av 29.6.2013, s. 19). 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002 av 19. juli 2002 om anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder (EFT 

L 243 av 11.9.2002, s. 1). 
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2.  Avtalen skal minst omfatte følgende opplysninger: 

a)  En beskrivelse av de tjenestene depotmottakeren skal yte, og de framgangsmåtene depotmottakeren skal vedta, for hver 

type eiendel som UCITS-et kan investere i, og som overlates til depotmottakeren. 

b)  En beskrivelse av hvordan forvarings- og tilsynsfunksjonene skal utøves avhengig av type eiendeler og de geografiske 

områdene UCITS-et planlegger å investere i, herunder, når det gjelder forvaringsoppgavene, landlister og framgangsmåter 

for å tilføye land på eller fjerne land fra listen. Disse opplysningene skal være i samsvar med opplysningene fastsatt i 

UCITS-ets regler, stiftelsesdokumenter og tilbudsdokumenter med hensyn til hvilke eiendeler UCITS-et kan investere i. 

c)  Avtalens gyldighetstid og vilkårene for endring og heving av avtalen, herunder de situasjonene som kan føre til heving av 

avtalen, opplysninger om framgangsmåten for heving samt framgangsmåtene som depotmottakeren skal følge for å 

oversende alle relevante opplysninger til sin etterfølger. 

d)  Den fortrolighetsplikten som gjelder for partene i samsvar med relevante lover og forskrifter. Denne plikten skal ikke være 

til hinder for vedkommende myndigheters rett til tilgang til relevante dokumenter og opplysninger. 

e)  De midlene og framgangsmåtene som depotmottakeren skal benytte for å oversende alle relevante opplysninger som 

forvaltningsselskapet eller investeringsselskapet trenger for å kunne utføre sine oppgaver, herunder utøve eventuelle 

rettigheter knyttet til eiendeler, og for at forvaltningsselskapet eller investeringsselskapet skal få en nøyaktig oversikt til 

rett tid over UCITS-ets regnskaper. 

f)  De midlene og framgangsmåtene som forvaltningsselskapet eller investeringsselskapet skal benytte for å oversende alle 

relevante opplysninger eller sikre at depotmottakeren har tilgang til alle de opplysningene den trenger for å kunne utføre 

sine oppgaver, herunder framgangsmåtene for å sikre at depotmottakeren mottar opplysninger fra andre parter som 

forvaltningsselskapet eller investeringsselskapet har utpekt. 

g)  De framgangsmåtene som skal følges når en endring av UCITS-ets regler, stiftelsesdokumenter eller tilbudsdokumenter 

vurderes, med angivelse av de situasjonene der depotmottakeren skal underrettes, eller der depotmottakerens forhånds-

samtykke kreves for å gjennomføre endringen. 

h)  Alle nødvendige opplysninger som må utveksles mellom på den ene side forvaltningsselskapet, investeringsselskapet eller 

en tredjepart som handler på vegne av UCITS-et, og på den annen side depotmottakeren i forbindelse med salg, tegning, 

innløsning, utstedelse, mortifikasjon og gjenkjøp av andeler i UCITS-et. 

i)  Alle nødvendige opplysninger som må utveksles mellom investeringsselskapet, forvaltningsselskapet eller en tredjepart 

som handler på vegne av UCITS-et, og depotmottakeren i forbindelse med utførelsen av depotmottakerens oppgaver. 

j)  Dersom avtalepartene planlegger å utpeke en tredjepart til å utføre deler av deres respektive oppgaver, en forpliktelse til 

regelmessig å framlegge opplysninger om den tredjeparten som er utpekt, og på anmodning opplysninger om de kriteriene 

som ble lagt til grunn for utvelgingen av tredjeparten, og de tiltakene som skal treffes for å overvåke de oppgavene som 

den utpekte tredjeparten utfører. 

k)  Opplysninger om avtalepartenes oppgaver og ansvarsområder når det gjelder forpliktelsene knyttet til forebygging av 

hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme. 

l)  Opplysninger om alle kassekontoer som er åpnet i investeringsselskapets navn eller i forvaltningsselskapets navn på vegne 

av UCITS-et, og framgangsmåtene for å sikre at depotmottakeren underrettes når det åpnes en ny konto. 

m)  Opplysninger om depotmottakerens framgangsmåter for opptrapping, herunder identifikasjon av de personene som depot-

mottakeren skal kontakte i forvaltningsselskapet eller investeringsselskapet dersom den innleder en slik framgangsmåte. 

n)  En forpliktelse fra depotmottakerens side til å underrette om at atskillelsen av eiendeler ikke lenger er tilstrekkelig til å 

beskytte mot insolvens hos en tredjepart som det er utkontraktert forvaringsfunksjoner til i en bestemt jurisdiksjon i 

henhold til artikkel 22a i direktiv 2009/65/EF.  
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o)  De framgangsmåtene som skal sikre at depotmottakeren innenfor rammen av sine oppgaver kan undersøke forvaltnings-

selskapets eller investeringsselskapets atferd og vurdere kvaliteten på de opplysningene som mottas, herunder ved å ha 

tilgang til forvaltningsselskapets eller investeringsselskapets regnskaper og ved stedlige besøk. 

p)  De framgangsmåtene som skal sikre at forvaltningsselskapet eller investeringsselskapet kan vurdere hvordan depotmot-

takeren har utført sine oppgaver. 

Opplysningene om midler og framgangsmåter fastsatt i bokstav a)–p) skal beskrives i avtalen om utpeking av depotmottakeren 

og i eventuelle senere endringer av avtalen. 

3.  Partene kan avtale elektronisk overføring av alle eller deler av opplysningene som skal utveksles dem imellom, forutsatt at 

opplysningene registreres på korrekt vis. 

4.  Med mindre annet er fastsatt i nasjonal lovgivning, skal det ikke kreves at det inngås en særskilt skriftlig avtale for hvert 

investeringsfond. 

Forvaltningsselskapet og depotmottakeren kan inngå én enkelt avtale som har en oversikt over de investeringsfondene som 

forvaltes av det forvaltningsselskapet som avtalen gjelder. 

5.  I avtalen om utpeking av depotmottakeren og i eventuelle senere avtaler skal det angis hvilken lovgivning som får 

anvendelse på avtalen. 

KAPITTEL 2 

DEPOTMOTTAKERENS FUNKSJONER, AKTSOMHETSPLIKT, ATSKILLELSESPLIKT OG 

INSOLVENSBESKYTTELSE 

(Artikkel 22 nr. 3, 4 og 5 og artikkel 22a nr. 2 bokstav c) og d) i direktiv 2009/65/EF) 

Artikkel 3 

Tilsynsoppgaver – alminnelige krav 

1.  På tidspunktet for utpekingen skal depotmottakeren vurdere risikoene som er forbundet med arten, omfanget og 

kompleksiteten av UCITS-ets investeringspolitikk og -strategi og med forvaltningsselskapets eller investeringsselskapets organise-

ring. På grunnlag av denne vurderingen skal depotmottakeren utarbeide framgangsmåter for tilsyn som er hensiktsmessige for 

UCITS-et og eiendelene som det investerer i, og som så gjennomføres og anvendes. Disse framgangsmåtene skal ajourføres 

regelmessig. 

2.  Når depotmottakeren utfører sine tilsynsoppgaver i henhold til artikkel 22 nr. 3 i direktiv 2009/65/EF, skal den utføre 

etterkontroller og verifiseringer av prosesser og framgangsmåter som forvaltningsselskapet, investeringsselskapet eller en 

utpekt tredjepart har ansvar for. Depotmottakeren skal under alle omstendigheter sikre at det finnes en hensiktsmessig fram-

gangsmåte for verifisering og avstemming som gjennomføres, anvendes og hyppig gjennomgås. Forvaltningsselskapet eller 

investeringsselskapet skal sikre at alle instrukser i forbindelse med UCITS-ets eiendeler og drift sendes til depotmottakeren, slik 

at depotmottakeren kan utføre sin egen framgangsmåte for verifisering eller avstemming. 

3.  Depotmottakeren skal innføre en klar og omfattende framgangsmåte for opptrapping for å håndtere situasjoner der 

eventuelle avvik oppdages innenfor rammen av dens tilsynsoppgaver, og opplysninger om denne framgangsmåten skal gjøres 

tilgjengelig for forvaltningsselskapets eller investeringsselskapets vedkommende myndigheter på anmodning. 

4.  Forvaltningsselskapet eller investeringsselskapet skal når depotmottakeren begynner sin virksomhet, løpende gi depotmot-

takeren alle relevante opplysninger som den trenger for å oppfylle sine forpliktelser i henhold til artikkel 22 nr. 3 i direktiv 

2009/65/EF, herunder opplysninger som depotmottakeren skal motta fra tredjeparter.  
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Forvaltningsselskapet eller investeringsselskapet skal særlig sikre at depotmottakeren får tilgang til forvaltningsselskapets eller 

investeringsselskapets regnskaper og kan foreta stedlige besøk i deres lokaler og hos eventuelle tjenesteytere som forvaltnings-

selskapet eller investeringsselskapet har utpekt, eller kan gjennomgå rapporter og erklæringer om anerkjente eksterne sertifise-

ringer utferdiget av kvalifiserte uavhengige revisorer eller andre sakkyndige for å sikre at framgangsmåtene som er innført, er 

tilstrekkelige og relevante. 

Artikkel 4 

Oppgaver i forbindelse med tegning og innløsning 

1.  En depotmottaker skal anses å oppfylle kravene i artikkel 22 nr. 3 bokstav a) i direktiv 2009/65/EF dersom den sikrer at 

forvaltningsselskapet eller investeringsselskapet har innført, gjennomfører og anvender en hensiktsmessig og ensartet 

framgangsmåte for å 

a)  avstemme tegningsordrene mot tegningsbeløpene samt antall utstedte andeler mot tegningsbeløpene mottatt av UCITS-et, 

b)  avstemme innløsningsordrene mot utbetalte innløsningsbeløp samt antall mortifiserte andeler mot innløsningsbeløpet betalt 

av UCITS-et, 

c)  regelmessig kontrollere at framgangsmåten for avstemming er hensiktsmessig. 

Ved anvendelsen av bokstav a), b) og c) skal depotmottakeren regelmessig særlig kontrollere at det er samsvar mellom det 

samlede antallet andeler på UCITS-ets kontoer og det samlede antallet utestående andeler som framkommer i UCITS-ets 

register. 

2.  En depotmottaker skal sikre og regelmessig kontrollere at framgangsmåtene for salg, utstedelse, gjenkjøp, innløsning og 

mortifikasjon av andeler i UCITS-et er i samsvar med gjeldende nasjonal lovgivning og UCITS-ets regler eller stiftelses-

dokumenter, og kontrollere at disse framgangsmåtene gjennomføres på en effektiv måte. 

3.  Hyppigheten av depotmottakerens kontroller skal være tilpasset tegnings- og innløsningsflyten. 

Artikkel 5 

Oppgaver i forbindelse med verdsetting av andeler 

1.  Depotmottakeren skal anses å oppfylle kravene i artikkel 22 nr. 3 bokstav b) i direktiv 2009/65/EF dersom den innfører 

framgangsmåter for å 

a)  løpende kontrollere at hensiktsmessige og ensartede framgangsmåter er innført og anvendes til verdsettingen av UCITS-ets 

eiendeler i samsvar med gjeldende nasjonal lovgivning i henhold til artikkel 85 i direktiv 2009/65/EF og i samsvar med 

UCITS-ets regler eller stiftelsesdokumenter, 

b)  sikre at retningslinjene og framgangsmåtene for verdsetting blir effektivt gjennomført og regelmessig gjennomgått. 

2.  Depotmottakeren skal foreta kontrollene nevnt i nr. 1 med en hyppighet som er i samsvar med hyppigheten fastsatt i 

UCITS-ets retningslinjer for verdsetting, som definert i nasjonal lovgivning vedtatt i samsvar med artikkel 85 i direktiv 

2009/65/EF, og i samsvar med UCITS-ets regler eller stiftelsesdokumenter. 

3.  Dersom depotmottakeren anser at beregningen av verdien av andelene i UCITS-et ikke er utført i samsvar med gjeldende 

lovgivning eller UCITS-ets regler eller stiftelsesdokumenter, skal den underrette forvaltningsselskapet eller investeringsselskapet 

og sikre at det raskt treffes korrigerende tiltak for å ivareta interessene til UCITS-ets investorer.  
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Artikkel 6 

Oppgaver i forbindelse med utførelse av UCITS-ets instrukser 

Depotmottakeren skal anses å oppfylle kravene i artikkel 22 nr. 3 bokstav c) i direktiv 2009/65/EF dersom den minst innfører 

og gjennomfører 

a)  hensiktsmessige framgangsmåter for å kontrollere at forvaltningsselskapets eller investeringsselskapets instrukser 

overholder gjeldende lover og forskrifter og UCITS-ets regler og stiftelsesdokumenter, 

b)  en framgangsmåte for opptrapping dersom UCITS-et overskrider en av grensene eller begrensningene nevnt i annet ledd. 

Ved anvendelsen av bokstav a) skal depotmottakeren særlig overvåke at UCITS-et overholder investeringsbegrensningene og 

grensene for finansiell giring som UCITS-et er underlagt. Framgangsmåtene nevnt i bokstav a) skal stå i et rimelig forhold til 

UCITS-ets art, omfang og kompleksitet. 

Artikkel 7 

Oppgaver i forbindelse med rask gjennomføring av transaksjoner 

1.  Depotmottakeren skal anses å oppfylle kravene i artikkel 22 nr. 3 bokstav d) i direktiv 2009/65/EF dersom den innfører en 

framgangsmåte for å oppdage situasjoner der vederlag for transaksjoner som berører UCITS-ets eiendeler, ikke overføres til 

UCITS-et innen vanlige frister, underrette forvaltningsselskapet eller investeringsselskapet om dette og, dersom situasjonen 

ikke blir rettet opp, kreve at de finansielle instrumentene blir tilbakeført fra motparten der det er mulig. 

2.  Dersom transaksjonene ikke finner sted på et regulert marked, skal depotmottakeren utføre sine oppgaver i henhold til 

nr. 1, idet den tar hensyn til vilkårene som er knyttet til disse transaksjonene. 

Artikkel 8 

Oppgaver i forbindelse med UCITS-ets inntektsberegning og -fordeling 

1.  Depotmottakeren skal anses å oppfylle kravene i artikkel 22 nr. 3 bokstav e) i direktiv 2009/65/EF dersom den 

a)  hver gang inntekt skal fordeles, sikrer at beregningen av nettoinntekt anvendes i samsvar med UCITS-ets regler og stiftel-

sesdokumenter og gjeldende nasjonal lovgivning, 

b)  sikrer at hensiktsmessige tiltak treffes dersom UCITS-ets revisorer har uttrykt forbehold med hensyn til årsregnskapet. 

Forvaltningsselskapet eller investeringsselskapet skal gi depotmottakeren alle opplysninger om forbehold med hensyn til 

finansregnskapet, 

c)  hver gang inntekt skal fordeles, kontrollerer at utbyttebetalingene er fullstendige og korrekte. 

2.  Dersom depotmottakeren anser at inntektene ikke har blitt beregnet i samsvar med gjeldende lovgivning eller UCITS-ets 

regler eller stiftelsesdokumenter, skal den underrette forvaltningsselskapet eller investeringsselskapet og sikre at det raskt 

treffes korrigerende tiltak for å ivareta interessene til UCITS-ets investorer.  
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Artikkel 9 

Overvåking av likvide midler – alminnelige krav 

1.  Dersom en kassekonto innehas eller åpnes i investeringsselskapets navn eller i forvaltningsselskapets navn på vegne av 

UCITS-et hos en enhet nevnt i artikkel 22 nr. 4 bokstav b) i direktiv 2009/65/EF, skal forvaltningsselskapet eller investerings-

selskapet sikre at depotmottakeren når denne begynner sin virksomhet, løpende får alle relevante opplysninger som den trenger 

for å få en klar oversikt over alle UCITS-ets kontantstrømmer, slik at depotmottakeren kan oppfylle sine forpliktelser. 

2.  Når depotmottakeren er utpekt, skal investeringsselskapet eller forvaltningsselskapet opplyse depotmottakeren om alle 

eksisterende kassekontoer som er åpnet i investeringsselskapets navn eller i forvaltningsselskapet navn på vegne av UCITS-et. 

3.  Investeringsselskapet eller forvaltningsselskapet skal sikre at depotmottakeren får alle opplysninger knyttet til enhver ny 

kassekonto som åpnes av investeringsselskapet eller av forvaltningsselskapet på vegne av UCITS-et. 

Artikkel 10 

Overvåking av UCITS-ets kontantstrømmer 

1.  En depotmottaker skal anses å oppfylle kravene i artikkel 22 nr. 4 i direktiv 2009/65/EF dersom den sikrer effektiv og 

forsvarlig overvåking av UCITS-ets kontantstrømmer, og den skal minst 

a)  sikre at alle UCITS-ets likvide midler bokføres på kontoer som er åpnet hos enten en sentralbank eller en kredittinstitusjon 

med tillatelse i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU(1) eller en kredittinstitusjon som har tillatelse i 

en tredjestat, og der kassekontoer kreves for UCITS-ets virksomhet, forutsatt at vedkommende myndighet i UCITS-ets 

hjemstat anser at de tilsyns- og reguleringskravene som anvendes på kredittinstitusjoner i denne tredjestaten, minst tilsvarer 

kravene som anvendes i Unionen, 

b)  gjennomføre effektive og forsvarlige framgangsmåter for å avstemme alle kontantstrømmer og utføre slike avstemminger 

daglig eller, dersom kontantstrømmene er sjeldne, når de finner sted, 

c)  gjennomføre hensiktsmessige framgangsmåter for ved slutten av hver bankdag å kunne identifisere vesentlige kontant-

strømmer og slike kontantstrømmer som kan være uforenlige med UCITS-ets virksomhet, 

d)  regelmessig kontrollere at framgangsmåtene er hensiktsmessige, herunder ved å foreta en full gjennomgåelse av 

avstemmingsprosessen minst en gang i året og ved å sikre at kassekontoer som er åpnet i investeringsselskapets navn, i 

forvaltningsselskapets navn på vegne av UCITS-et eller i depotmottakerens navn på vegne av UCITS-et, er omfattet av 

avstemmingsprosessen, 

e)  løpende overvåke resultatene av de avstemmingene og tiltakene som er iverksatt som følge av eventuelle avvik som påvises 

i forbindelse med framgangsmåtene for avstemming, og underrette forvaltningsselskapet eller investeringsselskapet dersom 

et avvik ikke er blitt korrigert uten unødig opphold, samt underrette vedkommende myndigheter dersom situasjonen ikke 

kan korrigeres, 

f)  kontrollere at det er samsvar mellom egne registre over kontantposisjoner og UCITS-ets registre. 

Ved vurderingen av likeverdighet når det gjelder tilsynskrav og reguleringskrav som anvendes på kredittinstitusjoner i en 

tredjestat nevnt i bokstav a), skal vedkommende myndigheter ta hensyn til gjennomføringsrettsaktene som er vedtatt av 

Kommisjonen i henhold til artikkel 107 nr. 4 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013(2).  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU av 26. juni 2013 om adgang til å utøve virksomhet som kredittinstitusjon og om tilsyn med 

kredittinstitusjoner og verdipapirforetak, om endring av direktiv 2002/87/EF og om oppheving av direktiv 2006/48/EF og 2006/49/EF 

(EUT L 176 av 27.6.2013, s. 338). 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 av 26. juni 2013 om tilsynskrav for kredittinstitusjoner og verdipapirforetak og 

om endring av forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 176 av 27.6.2013, s. 1). 
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2.  Forvaltningsselskapet eller investeringsselskapet skal sikre at alle instrukser og opplysninger i forbindelse med en 

kassekonto som er åpnet hos en tredjepart, sendes til depotmottakeren slik at denne kan utføre sine egne avstemminger. 

Artikkel 11 

Oppgaver i forbindelse med betaling ved tegning 

Forvaltningsselskapet eller investeringsselskapet skal sikre at depotmottakeren underrettes om betalinger fra eller på vegne av 

investorer ved tegning av andeler i UCITS-et ved slutten av hver bankdag da investeringsselskapet, forvaltningsselskapet som 

handler på vegne av UCITS-et, eller en part som handler på vegne av UCITS-et, for eksempel en overføringsagent, mottar slike 

betalinger eller en ordre fra en investor. Forvaltningsselskapet eller investeringsselskapet skal sikre at depotmottakeren mottar 

alle andre relevante opplysninger som den trenger for å sikre at betalingene bokføres på kassekontoer som er åpnet i 

investeringsselskapets navn, i forvaltningsselskapets navn på vegne av UCITS-et eller i depotmottakerens navn i samsvar med i 

artikkel 22 nr. 4 i direktiv 2009/65/EF. 

Artikkel 12 

Finansielle instrumenter som skal oppbevares i depot 

1.  Finansielle instrumenter som tilhører et UCITS, og som ikke fysisk kan leveres til depotmottakeren, skal omfattes av 

depotmottakerens depotoppgaver dersom alle følgende krav er oppfylt: 

a)  De er finansielle instrumenter nevnt i artikkel 50 nr. 1 bokstav a)–e) og h) i direktiv 2009/65/EF eller omsettelige 

verdipapirer som omfatter derivater, nevnt i artikkel 51 nr. 3 fjerde ledd i direktiv 2009/65/EF. 

b)  De kan registreres eller innehas på en verdipapirkonto direkte eller indirekte i depotmottakerens navn. 

2.  Finansielle instrumenter som i henhold til gjeldende nasjonal lovgivning utelukkende er registrert direkte i UCITS-ets 

navn hos utstederen eller dennes agent, for eksempel et registreringskontor eller en overføringsagent, skal ikke oppbevares i 

depot. 

3.  Finansielle instrumenter som tilhører UCITS-et, og som kan leveres fysisk til depotmottakeren, skal i alle tilfeller omfattes 

av depotmottakerens depotoppgaver. 

Artikkel 13 

Forvaringsoppgaver i forbindelse med eiendeler som oppbevares i depot 

1.  Depotmottakeren skal anses å oppfylle kravene fastsatt i artikkel 22 nr. 5 bokstav a) i direktiv 2009/65/EF med hensyn til 

finansielle instrumenter som skal oppbevares i depot, dersom den sikrer at 

a)  de finansielle instrumentene er behørig registrert i henhold til artikkel 22 nr. 5 bokstav a) punkt ii) i direktiv 2009/65/EF, 

b)  registre og separate kontoer føres på en måte som sikrer at de er nøyaktige, og særlig at de stemmer med de finansielle 

instrumentene og likvide midlene som innehas for UCITS-ene, 

c)  det gjennomføres regelmessig avstemminger mellom depotmottakerens interne kontoer og registre og kontoene og 

registrene til den tredjeparten som forvaringsfunksjonen er utkontraktert til i henhold til artikkel 22a i direktiv 2009/65/EF, 

d)  det vises behørig aktsomhet når det gjelder de finansielle instrumentene som oppbevares i depot, for å sikre et høyt nivå for 

investorvern,  
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e)  alle relevante oppbevaringsrisikoer i hele oppbevaringskjeden blir vurdert og overvåket, og at forvaltningsselskapet eller 

investeringsselskapet underrettes om enhver vesentlig risiko som identifiseres, 

f)  det er innført egnede organisatoriske ordninger for å gjøre risikoen for tap eller forringelse av de finansielle instrumentene, 

eller av rettigheter knyttet til disse finansielle instrumentene, så liten som mulig i tilfelle av bedrageri, dårlig forvaltning, 

utilstrekkelig registrering eller uaktsomhet, 

g)  det er verifisert at UCITS-et eller forvaltningsselskapet som handler på vegne av UCITS-et, har eiendomsretten til 

eiendelene. 

2.  En depotmottaker som har utkontraktert sine forvaringsfunksjoner som gjelder eiendeler som oppbevares i depot, til en 

tredjepart i henhold til artikkel 22a i direktiv 2009/65/EF, skal fortsatt være underlagt kravene i nr. 1 bokstav b)–e) i denne 

artikkel. Depotmottakeren skal også sikre at tredjeparten oppfyller kravene i nr. 1 bokstav b)–g) i denne artikkel. 

Artikkel 14 

Forvaringsoppgaver i forbindelse med kontroll av eiendomsrett og registrering 

1.  Forvaltningsselskapet eller investeringsselskapet skal når depotmottakeren begynner sin virksomhet, løpende gi 

depotmottakeren alle relevante opplysninger som den trenger for å oppfylle sine forpliktelser i henhold til artikkel 22 nr. 5 

bokstav b) i direktiv 2009/65/EF, og skal sikre at depotmottakeren får alle relevante opplysninger av tredjeparter. 

2.  Depotmottakeren skal anses å oppfylle kravene i artikkel 22 nr. 5 bokstav b) i direktiv 2009/65/EF dersom den minst 

a)  uten unødig opphold får tilgang til alle relevante opplysninger den trenger for å kunne utføre sine oppgaver med hensyn til 

kontroll av eiendomsrett og registrering, herunder relevante opplysninger som depotmottakeren skal motta fra tredjeparter, 

b)  har tilstrekkelige og pålitelige opplysninger til å kunne forvisse seg om at UCITS-et har eiendomsretten til eiendelene, 

c)  fører et register over de eiendelene som den har forvisset seg om at UCITS-et eier, dvs. 

i)  i sine registre i UCITS-ets navn fører opp de eiendelene, herunder deres respektive nominelle beløp, som den har 

forvisset seg om at UCITS-et eier, 

ii)  til enhver tid kan framlegge en fullstendig, ajourført fortegnelse over UCITS-ets eiendeler, herunder deres respektive 

nominelle beløp. 

Ved anvendelsen av bokstav c) punkt ii) i dette nummer skal depotmottakeren sikre at det er innført framgangsmåter som 

innebærer at registrerte eiendeler ikke kan overdras, overføres, byttes eller utleveres uten at depotmottakeren eller den tredjepart 

som forvaringsfunksjoner er utkontraktert til i samsvar med artikkel 22a i direktiv 2009/65/EF, er underrettet om slike 

transaksjoner. Depotmottakeren skal uten unødig opphold gis tilgang til dokumentasjon om hver transaksjon og posisjon fra den 

berørte tredjeparten. Forvaltningsselskapet eller investeringsselskapet skal sikre at den berørte tredjeparten uten unødig opphold gir 

depotmottakeren sertifikater eller annen dokumentasjon hver gang en eiendel kjøpes eller selges eller en foretakshendelse fører til 

utstedelse av finansielle instrumenter, og minst en gang i året. 

3.  Depotmottakeren skal sikre at forvaltningsselskapet eller investeringsselskapet har innført og gjennomfører hensiktsmessige 

framgangsmåter for å kontrollere at de eiendelene som er ervervet av UCITS-et, er korrekt registrert i UCITS-ets navn, og skal 

kontrollere at posisjonene i UCITS-ets registre er i samsvar med de eiendelene depotmottakeren har forvisset seg om at UCITS-et 

eier. Forvaltningsselskapet eller investeringsselskapet skal sikre at alle instrukser og relevante opplysninger som gjelder UCITS-ets 

eiendeler, oversendes til depotmottakeren slik at depotmottakeren kan gjennomføre sin egen framgangsmåte for verifisering eller 

avstemming. 

4.  Depotmottakeren skal utarbeide og gjennomføre en framgangsmåte for opptrapping som skal følges når avvik oppdages, 

som blant annet fastsetter at forvaltningsselskapet eller investeringsselskapet og vedkommende myndigheter skal underrettes 

om situasjonen dersom den ikke kan bringes til opphør.  
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Artikkel 15 

Behørig aktsomhet 

1.  En depotmottaker skal anses å oppfylle kravene i artikkel 22a nr. 2 bokstav c) i direktiv 2009/65/EF dersom den 

gjennomfører og anvender en hensiktsmessig dokumentert framgangsmåte for behørig aktsomhet ved utvelging og løpende 

overvåking av tredjeparten som forvaringsfunksjoner skal utkontrakteres eller er utkontraktert til i samsvar med artikkel 22a i 

nevnte direktiv. Denne framgangsmåten skal gjennomgås regelmessig og minst en gang i året. 

2.  Ved utvelging og utpeking av en tredjepart som forvaringsfunksjoner skal utkontrakteres til i henhold til artikkel 22a i 

direktiv 2009/65/EF, skal depotmottakeren utvise all behørig sakkyndighet, omhu og aktsomhet for å sikre at tredjeparten som 

de finansielle instrumentene overlates til, har et tilstrekkelig vernenivå. Depotmottakeren skal minst 

a)  vurdere de tilsynsmessige og rettslige rammene, herunder landrisiko, oppbevaringsrisiko og at avtalen som er inngått med 

tredjeparten, har tvangskraft. Denne vurderingen skal særlig sette depotmottakeren i stand til å fastslå hvilke konsekvenser 

en eventuell insolvens hos tredjeparten vil kunne ha for UCITS-ets eiendeler og rettigheter, 

b)  når tredjeparten er etablert i en tredjestat, sikre at vurderingen av om avtalene har tvangskraft, som omhandlet i bokstav a), 

er basert på juridisk rådgivning fra en fysisk eller juridisk person som er uavhengig av depotmottakeren eller denne 

tredjeparten, 

c)  vurdere hvorvidt tredjepartens metoder, framgangsmåter og internkontroller er tilstrekkelige til å sikre at UCITS-ets 

eiendeler behandles med den nødvendige omhu og sikres et høyt vernenivå, 

d)  vurdere hvorvidt tredjepartens finansielle soliditet og omdømme er forenlig med oppgavene som skal utkontrakteres. Denne 

vurderingen skal baseres på opplysninger framlagt av den potensielle tredjeparten samt andre data og opplysninger, 

e)  sikre at denne tredjeparten har nødvendig driftsmessig og teknisk kapasitet til å utføre de utkontrakterte forvarings-

oppgavene med en høy grad av vern og sikkerhet. 

3.  Depotmottakeren skal utvise all behørig sakkyndighet, omhu og aktsomhet ved utførelsen av den periodiske gjennom-

gåelsen og den løpende overvåkingen for å sikre at tredjeparten fortsetter å oppfylle kriteriene fastsatt i nr. 2 og vilkårene 

fastsatt i artikkel 22a nr. 3 bokstav a)–e) i direktiv 2009/65/EF, og skal minst 

a)  overvåke hvordan tredjeparten utfører sine oppgaver og oppfyller depotmottakerens standarder, 

b)  sikre at tredjeparten utfører sine forvaringsoppgaver med en høy grad av omhu, forsiktighet og aktsomhet, og særlig at den 

holder de finansielle instrumentene atskilt i samsvar med kravene i artikkel 16 i denne forordning, 

c)  gjennomgå oppbevaringsrisikoene forbundet med beslutningen om å overlate eiendelene til tredjeparten, og uten unødig 

opphold underrette forvaltningsselskapet eller investeringsselskapet om eventuelle endringer av disse risikoene. Denne 

vurderingen skal baseres på opplysninger framlagt av tredjeparten samt andre data og opplysninger. Ved uro på markedene 

eller dersom en risiko er identifisert, skal gjennomgåelsen foretas hyppigere og være mer omfattende, 

d)  overvåke overholdelsen av forbudet fastsatt i artikkel 22 nr. 7 i direktiv 2009/65/EF, 

e)  overvåke overholdelsen av forbudet fastsatt i artikkel 25 i direktiv 2009/65/EF og kravene fastsatt i artikkel 21–24 i denne 

forordning. 

4.  Nr. 1, 2 og 3 får anvendelse mutatis mutandis dersom den tredjeparten som forvaringsfunksjoner er utkontraktert til i 

henhold til artikkel 22a i direktiv 2009/65/EF, har besluttet å underkontraktere alle eller deler av sine forvaringsfunksjoner til en 

annen tredjepart i henhold til artikkel 22a nr. 3 tredje ledd i direktiv 2009/65/EF. 

5.  Depotmottakeren skal utarbeide beredskapsplaner for hvert marked der den i henhold til artikkel 22a i direktiv 2009/65/EF 

har utpekt en tredjepart som den har utkontraktert forvaringsfunksjoner til. Dersom det finnes en alternativ leverandør, skal 

denne identifiseres i beredskapsplanen. 

6.  Depotmottakeren skal treffe tiltak, herunder oppsigelse av avtalen, som er i UCITS-ets og dets investorers interesse, 

dersom den tredjeparten som forvaringsfunksjoner er utkontraktert til i samsvar med artikkel 22a i direktiv 2009/65/EF, ikke 

lenger oppfyller kravene i denne forordning.  
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7.  Når depotmottakeren har utkontraktert sine forvaringsfunksjoner i samsvar med artikkel 22a i direktiv 2009/65/EF til en 

tredjepart etablert i en tredjestat, skal den sikre at avtalen med tredjeparten tillater tidlig oppsigelse, idet det tas hensyn til 

behovet for å handle i UCITS-ets og dets investorers interesse dersom det i gjeldende insolvenslovgivning og rettspraksis ikke 

lenger anerkjennes at UCITS-ets eiendeler holdes atskilt ved tredjepartens insolvens, eller dersom vilkårene fastsatt i 

lovgivningen og gjennom rettspraksis ikke lenger er oppfylt. 

8.  Dersom gjeldende insolvenslovgivning og rettspraksis ikke lenger anerkjenner at UCITS-ets eiendeler holdes atskilt ved 

insolvens hos den tredjeparten som forvaringsfunksjoner er utkontraktert til i samsvar med artikkel 22a i direktiv 2009/65/EF, 

eller ikke lenger sikrer at de eiendelene som tilhører depotmottakerens UCITS-kunder, ikke inngår i tredjepartens bo i tilfelle av 

insolvens og ikke er tilgjengelige for utdeling til eller realisering til fordel for kreditorene til den tredjeparten som forvarings-

funksjonene er utkontraktert til i henhold til artikkel 22a i direktiv 2009/65/EF, skal depotmottakeren umiddelbart underrette 

forvaltningsselskapet eller investeringsselskapet om dette. 

9.  Når forvaltningsselskapet eller investeringsselskapet mottar opplysningene nevnt i nr. 8, skal det umiddelbart underrette 

vedkommende myndighet om disse opplysningene og vurdere alle hensiktsmessige tiltak i forbindelse med UCITS-ets relevante 

eiendeler, herunder avhending av eiendelene, idet det tas hensyn til behovet for å handle i UCITS-ets og dets investorers 

interesse. 

Artikkel 16 

Plikt til å holde eiendeler atskilt 

1.  Dersom forvaringsfunksjonene helt eller delvis er utkontraktert til en tredjepart, skal depotmottakeren sikre at den 

tredjeparten som forvaringsfunksjoner er utkontraktert til i henhold til artikkel 22a i direktiv 2009/65/EF, handler i samsvar med 

atskillelsesplikten i henhold til artikkel 22a nr. 3 bokstav c) i direktiv 2009/65/EF, ved å kontrollere at tredjeparten 

a)  har alle de registrene og kontoene som er nødvendige for at depotmottakeren til enhver tid og uten opphold skal kunne 

skille depotmottakerens UCITS-kunders eiendeler fra sine egne eiendeler, fra andre kunders eiendeler, fra eiendeler som 

depotmottakeren innehar for egen regning, og fra eiendeler som depotmottakeren innehar for egne kunder som ikke er 

UCITS-er, 

b)  fører registre og kontoer på en måte som sikrer at de er nøyaktige, og særlig slik at de stemmer med de eiendelene som 

forvares for depotmottakerens kunder, 

c)  regelmessig foretar avstemminger mellom depotmottakerens interne kontoer og registre og kontoene og registrene til den 

tredjeparten som forvaringsfunksjoner er underkontraktert til i henhold til artikkel 22a nr. 3 tredje ledd i direktiv 

2009/65/EF, 

d)  innfører egnede organisatoriske ordninger for å gjøre risikoen for tap eller forringelse av finansielle instrumenter, eller av 

rettigheter knyttet til disse finansielle instrumentene, så liten som mulig i tilfelle av misbruk av de finansielle 

instrumentene, bedrageri, dårlig forvaltning, utilstrekkelig føring av registre eller uaktsomhet, 

e)  innehar UCITS-ets kontanter på en eller flere kontoer i en sentralbank i en tredjestat eller i en kredittinstitusjon som har 

tillatelse i en tredjestat, forutsatt at vedkommende myndighet i UCITS-ets hjemstat anser at de tilsyns- og reguleringskravene 

som anvendes på kredittinstitusjoner i denne tredjestaten, minst tilsvarer kravene som anvendes i Unionen, i samsvar med 

artikkel 22 nr. 4 bokstav c) i direktiv 2009/65/EF. 

2.  Nr. 1 får anvendelse mutatis mutandis dersom den tredjeparten som forvaringsfunksjoner er utkontraktert til i henhold til 

artikkel 22a i direktiv 2009/65/EF, har besluttet å underkontraktere alle eller deler av sine forvaringsfunksjoner til en annen 

tredjepart i henhold til artikkel 22a nr. 3 tredje ledd i direktiv 2009/65/EF. 

Artikkel 17 

Insolvensbeskyttelse av UCITS-eiendeler i forbindelse med utkontraktering av oppbevaringsfunksjoner 

1.  Depotmottakeren skal sikre at en tredjepart som er etablert i en tredjestat, og som oppbevaringsfunksjoner skal 

utkontrakteres til eller er utkontraktert til i samsvar med artikkel 22a i direktiv 2009/65/EF, i tilfelle av insolvens hos 

tredjeparten treffer alle nødvendige tiltak for å sikre at UCITS-ets eiendeler som oppbevares i depot av tredjeparten, ikke er 

tilgjengelige for utdeling til eller realisering til fordel for denne tredjepartens kreditorer.  
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2.  Depotmottakeren skal sikre at tredjeparten treffer følgende tiltak: 

a)  Innhenter juridisk rådgivning fra en uavhengig fysisk eller juridisk person som bekrefter at gjeldende insolvenslovgivning 

anerkjenner at eiendeler som tilhører depotmottakerens UCITS-kunder, holdes atskilt fra depotmottakerens egne eiendeler og 

fra andre kunders eiendeler, fra eiendeler som depotmottakeren innehar for egen regning, og fra eiendeler som 

depotmottakeren innehar for egne kunder som ikke er UCITS-er som nevnt i artikkel 16 i denne forordning, og at de 

eiendelene som tilhører depotmottakerens UCITS-kunder, ikke inngår i tredjepartens bo i tilfelle av insolvens og ikke er 

tilgjengelige for utdeling til eller realisering til fordel for kreditorene til den tredjeparten som forvaringsfunksjonene er 

utkontraktert til i samsvar med artikkel 22a i direktiv 2009/65/EF. 

b)  Sikrer at vilkårene i gjeldende insolvenslovgivning og rettspraksis i nevnte tredjestat anerkjenner at eiendelene som tilhører 

depotmottakerens UCITS-kunder, holdes atskilt og ikke er tilgjengelige for utdeling til eller realisering til fordel for 

kreditorer, som nevnt i bokstav a), og at disse vilkårene er oppfylt når utkontrakteringsavtalen med depotmottakeren inngås, 

og fortløpende så lenge utkontrakteringen varer. 

c)  Umiddelbart underretter depotmottakeren dersom noen av vilkårene nevnt i bokstav b) ikke lenger er oppfylt. 

d)  Fører nøyaktige og ajourførte registre og regnskaper over UCITS-ets eiendeler, på grunnlag av hvilke depotmottakeren til 

enhver tid kan fastsette disse eiendelenes nøyaktige art, plassering og eierforhold. 

e)  Regelmessig, og under alle omstendigheter når en endring inntreffer, gir depotmottakeren en oversikt over eiendelene som 

tilhører depotmottakerens UCITS-kunder. 

f)  Underretter depotmottakeren om endringer i gjeldende insolvenslovgivning og i den praktiske anvendelsen av den. 

3.  Når depotmottakeren har utkontraktert sine forvaringsfunksjoner i samsvar med artikkel 22a i direktiv 2009/65/EF til en 

tredjepart etablert i Unionen, skal denne tredjeparten regelmessig, og under alle omstendigheter når en endring inntreffer, gi 

depotmottakeren en oversikt over eiendelene som tilhører depotmottakerens UCITS-kunder. 

4.  Depotmottakeren skal sikre at forpliktelsene fastsatt i nr. 1 og 2 får anvendelse mutatis mutandis dersom den tredjeparten 

som forvaringsfunksjoner er utkontraktert til i henhold til artikkel 22a i direktiv 2009/65/EF, har besluttet å underkontraktere 

alle eller deler av sine forvaringsfunksjoner til en annen tredjepart i henhold til artikkel 22a nr. 3 tredje ledd i direktiv 

2009/65/EF. 

KAPITTEL 3 

TAP AV FINANSIELLE INSTRUMENTER OG ANSVARSFRITAK 

(Artikkel 24 nr. 1 i direktiv 2009/65/EF) 

Artikkel 18 

Tap av et finansielt instrument som oppbevares i depot 

1.  Tap av et finansielt instrument som oppbevares i depot i henhold til artikkel 24 nr. 1 annet ledd i direktiv 2009/65/EF, skal 

anses å ha funnet sted når et av følgende vilkår er oppfylt med hensyn til et finansielt instrument som oppbevares i depot av 

depotmottakeren eller en tredjepart som forvaring av finansielle instrumenter er utkontraktert til i samsvar med artikkel 22a i 

direktiv 2009/65/EF: 

a)  UCITS-et har påberopt seg en eiendomsrett som beviselig ikke er gyldig, enten fordi den ikke eksisterer lenger, eller fordi 

den aldri har eksistert. 

b)  UCITS-et har blitt endelig fratatt eiendomsretten til det finansielle instrumentet. 

c)  UCITS-et er endelig ute av stand til direkte eller indirekte å avhende det finansielle instrumentet. 

2.  Forvaltningsselskapet eller investeringsselskapet skal ved fastslåelse av tapet av et finansielt instrument følge en 

dokumentert framgangsmåte som er lett tilgjengelig for vedkommende myndigheter. Så snart et tap er fastslått, skal investorene 

umiddelbart underrettes om dette på et varig medium.  
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3.  Et finansielt instrument som oppbevares i depot, skal ikke anses som tapt i henhold til artikkel 24 nr. 1 annet ledd i 

direktiv 2009/65/EF når et UCITS er endelig fratatt sin eiendomsrett til et bestemt instrument, men dette instrumentet er blitt 

erstattet med eller konvertert til et eller flere andre finansielle instrumenter. 

4.  I tilfelle av insolvens hos en tredjepart som forvaring av finansielle instrumenter er utkontraktert til i samsvar med artikkel 

22a i direktiv 2009/65/EF, skal tapet av det finansielle instrumentet som oppbevares i depot, fastslås av forvaltningsselskapet 

eller investeringsselskapet så snart et av vilkårene oppført i nr. 1 med sikkerhet er oppfylt. 

Senest når insolvensbehandlingen er avsluttet, skal det være avklart med sikkerhet om et av vilkårene i nr. 1 er oppfylt. 

Forvaltningsselskapet eller investeringsselskapet og depotmottakeren skal overvåke insolvensbehandlingen nøye for å fastslå 

om alle eller bare noen av de finansielle instrumentene som ble overlatt til den tredjeparten som forvaring av finansielle 

instrumenter ble utkontraktert til i samsvar med artikkel 22a i direktiv 2009/65/EF, faktisk har gått tapt. 

5.  Tap av et finansielt instrument som oppbevares i depot, skal fastslås uten hensyn til om vilkårene angitt i nr. 1 er oppfylt 

som følge av bedrageri, uaktsomhet eller annen forsettlig eller uforsettlig handling. 

Artikkel 19 

Ansvarsfritak 

1.  Depotmottakeren skal ikke holdes ansvarlig i henhold til artikkel 24 nr. 1 annet ledd i direktiv 2009/65/EF dersom den kan 

bevise at alle følgende vilkår er oppfylt: 

a)  Den hendelsen som førte til tapet, skyldes ikke en handling eller en unnlatelse fra depotmottakerens side eller fra den 

tredjepartens side som forvaring av finansielle instrumenter ble utkontraktert til i henhold til artikkel 22 nr. 5 bokstav a) i 

direktiv 2009/65/EF. 

b)  Depotmottakeren kunne ikke med rimelighet ha forhindret den hendelsen som førte til tapet, og har truffet alle de 

forholdsregler som påhviler en forsiktig depotmottaker i henhold til vanlig praksis i bransjen. 

c)  Depotmottakeren kunne ikke ha forhindret tapet til tross for en grundig og omfattende aktsomhetsvurdering som er 

dokumentert ved at 

i)  den har innført, gjennomført, anvendt og opprettholdt strukturer og framgangsmåter og har sakkunnskap som er egnet 

og står i et rimelig forhold til arten av og kompleksiteten ved UCITS-ets eiendeler, for til rett tid å kunne identifisere og 

løpende overvåke eksterne hendelser som kan føre til tap av et finansielt instrument som oppbevares i depot, 

ii)  den har løpende vurdert om noen av hendelsene nevnt i punkt i) utgjør en vesentlig risiko for tap av et finansielt 

instrument som oppbevares i depot, 

iii)  dersom det er identifisert faktiske eller mulige eksterne hendelser som antas å utgjøre en vesentlig risiko for tap av et 

finansielt instrument som oppbevares i depot, har den underrettet forvaltningsselskapet eller investeringsselskapet om 

den vesentlige risikoen som er identifisert, og truffet eventuelle hensiktsmessige tiltak for å forebygge og begrense 

tapet av finansielle instrumenter som oppbevares i depot. 

2.  Kravene nevnt i nr. 1 bokstav a) og b) kan anses å være oppfylt i tilfelle av 

a)  naturfenomener utenfor menneskers kontroll eller innflytelse, 

b)  nye lover, dekreter, forordninger eller beslutninger vedtatt av en regjering eller et statlig organ, herunder domstoler, som 

påvirker det finansielle instrumentet som oppbevares i depot, 

c)  krig, opptøyer eller andre større omveltninger.  
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3.  Kravene nevnt i nr. 1 bokstav a) og b) skal ikke anses å være oppfylt i tilfelle av regnskapsfeil, funksjonssvikt, bedrageri 

eller manglende anvendelse av atskillelseskravene fra depotmottakerens side eller fra den tredjepartens side som forvaring av 

finansielle instrumenter ble utkontraktert til i samsvar med artikkel 22 nr. 5 bokstav a) i direktiv 2009/65/EF. 

KAPITTEL 4 

UAVHENGIGHETSKRAV OG SLUTTBESTEMMELSER 

(Artikkel 25 i direktiv 2009/65/EF) 

Artikkel 20 

Ledelsesorgan 

I dette kapittel menes med «forvaltningsselskapets ledelsesorgan» forvaltningsselskapets ledelsesorgan eller investerings-

selskapets ledelsesorgan. 

Artikkel 21 

Felles ledelse 

Forvaltningsselskapet eller investeringsselskapet og depotmottakeren skal til enhver tid oppfylle alle følgende krav: 

a)  Ingen kan samtidig være både medlem av forvaltningsselskapets ledelsesorgan og medlem av depotmottakerens 

ledelsesorgan. 

b)  Ingen kan samtidig være både medlem av forvaltningsselskapets ledelsesorgan og ansatt hos depotmottakeren. 

c)  Ingen kan samtidig være både medlem av depotmottakerens ledelsesorgan og ansatt i forvaltningsselskapet eller 

investeringsselskapet. 

d)  Dersom forvaltningsselskapets ledelsesorgan ikke er ansvarlig for tilsynsfunksjonene i selskapet, skal høyst en tredel av 

medlemmene av dets organer med ansvar for tilsynsoppgaver, bestå av medlemmer som samtidig er medlemmer av 

ledelsesorganet eller av det organet som har ansvar for tilsynsoppgaver, eller som er ansatt hos depotmottakeren. 

e)  Dersom depotmottakerens ledelsesorgan ikke er ansvarlig for tilsynsfunksjonene hos depotmottakeren, skal høyst en tredel 

av medlemmene av dens organer med ansvar for tilsynsoppgaver, bestå av medlemmer som samtidig er medlemmer av 

forvaltningsselskapets ledelsesorgan eller av det organet som har ansvar for tilsynsoppgaver i forvaltningsselskapet eller 

investeringsselskapet, eller som er ansatt i forvaltningsselskapet eller investeringsselskapet. 

Artikkel 22 

Utpeking av depotmottaker og utkontraktering av forvaringsfunksjoner 

1.  Forvaltningsselskapet eller investeringsselskapet skal ha innført en beslutningsprosess for valg og utpeking av 

depotmottaker som skal bygge på objektive og forhåndsdefinerte kriterier og utelukkende være i UCITS-ets og dets investorers 

interesse. 

2.  Dersom forvaltningsselskapet eller investeringsselskapet utpeker en depotmottaker som det har en tilknytning eller en 

konserntilknytning til, skal det oppbevare dokumentasjon for følgende: 

a)  En vurdering med en sammenligning av fordelene ved å utpeke en depotmottaker som har en tilknytning eller en 

konserntilknytning til forvaltningsselskapet eller investeringsselskapet, med fordelene ved å utpeke en depotmottaker som 

ikke har en tilknytning eller en konserntilknytning, idet det tas hensyn til minst kostnadene, sakkunnskapen, økonomisk 

evne og kvaliteten på tjenester som ytes av alle vurderte depotmottakere.  
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b)  En rapport, basert på vurderingen nevnt i bokstav a), som beskriver hvordan utpekingen oppfyller de objektive og 

forhåndsdefinerte kriteriene nevnt i nr. 1, og hvordan den utelukkende er i UCITS-ets og dets investorers interesse. 

3.  Forvaltningsselskapet eller investeringsselskapet skal godtgjøre overfor vedkommende myndighet i UCITS-ets hjemstat at 

det er tilfreds med utpekingen av depotmottaker, og at utpekingen utelukkende er i UCITS-ets og dets investorers interesse. 

Forvaltningsselskapet eller investeringsselskapet skal gjøre dokumentasjonen nevnt i nr. 1 tilgjengelig for vedkommende 

myndighet i UCITS-ets hjemstat. 

4.  Forvaltningsselskapet eller investeringsselskapet skal på anmodning fra UCITS-ets investorer begrunne valget av 

depotmottaker. 

5.  Depotmottakeren skal ha innført en beslutningsprosess for valg av tredjeparter som den kan utkontraktere 

forvaringsfunksjoner til i samsvar med artikkel 22a i direktiv 2009/65/EF, som skal bygge på objektive og forhåndsdefinerte 

kriterier og utelukkende være i UCITS-ets og dets investorers interesse. 

Artikkel 23 

Interessekonflikter 

Dersom det finnes en tilknytning eller en konserntilknytning mellom dem, skal forvaltningsselskapet eller investeringsselskapet 

og depotmottakeren innføre retningslinjer og framgangsmåter som sikrer at de 

a)  identifiserer alle interessekonflikter som oppstår som følge av denne tilknytningen, 

b)  treffer alle rimelige tiltak for å unngå slike interessekonflikter. 

Dersom en interessekonflikt som omhandlet i første ledd ikke kan unngås, skal forvaltningsselskapet eller investeringsselskapet 

og depotmottakeren håndtere, overvåke og opplyse om denne interessekonflikten for å hindre negative følger for UCITS-ets og 

dets investorers interesser. 

Artikkel 24 

Ledelsesorganers og tilsynsfunksjoners uavhengighet 

1.  Dersom det finnes en konserntilknytning mellom dem, skal forvaltningsselskapet eller investeringsselskapet og 

depotmottakeren sikre følgende: 

a)  Dersom forvaltningsselskapets ledelsesorgan og depotmottakerens ledelsesorgan også har ansvar for tilsynsfunksjonene i de 

respektive selskapene, skal minst en tredel av medlemmene eller to personer, avhengig av hvilket antall som er minst, i 

forvaltningsselskapets ledelsesorgan og depotmottakerens ledelsesorgan være uavhengige. 

b)  Dersom forvaltningsselskapets ledelsesorgan og depotmottakerens ledelsesorgan ikke har ansvar for tilsynsfunksjonene i de 

respektive selskapene, skal minst en tredel av medlemmene eller to personer, avhengig av hvilket antall som er minst, i det 

organet som har ansvar for tilsynsfunksjonene i forvaltningsselskapet og hos depotmottakeren, være uavhengige. 

2.  Ved anvendelsen av første ledd skal medlemmer av forvaltningsselskapets ledelsesorgan, medlemmer av depotmottakerens 

ledelsesorgan eller medlemmer av det organet som har ansvar for tilsynsfunksjonene i nevnte selskaper, anses som uavhengige så 

lenge de verken er medlemmer av ledelsesorganet eller av det organet som har ansvar for tilsynsfunksjonene, eller er ansatt i et av 

de andre foretakene som det er en konserntilknytning til, og de ikke har noe forretningsmessig forhold, familieforhold eller annet 

forhold til forvaltningsselskapet eller investeringsselskapet, depotmottakeren eller noe annet foretak i konsernet som skaper en 

interessekonflikt som kan påvirke deres dømmekraft. 
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Artikkel 25 

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 13. oktober 2016. 

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

Utferdiget i Brussel 17. desember 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2016/1212 

av 25. juli 2016 

om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for standardframgangsmåter og -skjemaer for 

framlegging av opplysninger i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/65/EF(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/65/EF av 13. juli 2009 om samordning av lover og forskrifter om 

innretninger for kollektiv investering i omsettelige verdipapirer (UCITS)(1), særlig artikkel 99e nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Det er hensiktsmessig å fastsette felles framgangsmåter og skjemaer som vedkommende myndigheter skal anvende for å 

oversende opplysninger til Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet (ESMA) om sanksjoner og tiltak de 

pålegger i henhold til artikkel 99e i direktiv 2009/65/EF. 

2) For at ESMA på korrekt måte skal kunne identifisere og registrere opplysninger om sanksjonene og tiltakene som 

pålegges i samsvar med artikkel 99 i direktiv 2009/65/EF, er det hensiktsmessig å kreve at vedkommende myndigheter 

oversender til ESMA nærmere og harmoniserte opplysninger om sanksjoner og tiltak som er meldt. 

3) Det er nødvendig å unngå potensielle dobbeltregistreringer og negative kompetansekonflikter mellom flere 

rapporterende myndigheter i en medlemsstat. Det å utpeke ett enkelt kontaktpunkt per medlemsstat for ESMA er den 

mest effektive og minst belastende måten å nå dette målet på. 

4) For at årsrapporten om sanksjoner og tiltak, som skal offentliggjøres av ESMA i samsvar med artikkel 99e nr. 1 i 

direktiv 2009/65/EF, skal inneholde nyttige opplysninger, bør vedkommende myndigheter innberette disse 

opplysningene ved bruk av bestemte skjemaer som tydelig angir hvilke artikler i direktiv 2009/65/EF som er overtrådt. 

5) Ved innberetningen av administrative sanksjoner og tiltak som er offentliggjort i samsvar med artikkel 99e nr. 2 i 

direktiv 2009/65/EF, bør sanksjoner og tiltak identifiseres tydelig med angivelse av tilstrekkelige opplysninger. Det er 

derfor hensiktsmessig å utarbeide et skjema som vedkommende myndigheter skal anvende for dette formål. 

6) Denne forordning bygger på utkastet til tekniske gjennomføringsstandarder som ESMA har oversendt til Kommisjonen. 

7) ESMA har ikke holdt åpne offentlige høringer om utkastet til tekniske gjennomføringsstandarder som ligger til grunn 

for denne forordning, eller analysert de mulige tilknyttede kostnadene og fordelene ved å innføre standardskjemaer og  

-framgangsmåter for de berørte vedkommende myndighetene, ettersom dette ville ha vært uforholdsmessig med hensyn 

til tiltakenes omfang og virkning, med tanke på at mottakerne av de tekniske gjennomføringsstandardene bare vil være 

vedkommende nasjonale myndigheter i medlemsstatene, og ikke markedsdeltakere. ESMA har innhentet uttalelse fra 

interessentgruppen for verdipapirer og markeder opprettet i samsvar med artikkel 37 i europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) nr. 1095/2010(2).  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 199 av 26.7.2016, s. 6, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 63/2018 av 23. mars 2018 om 

endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 6 av 30.1.2020, s. 49. 

(1) EUT L 302 av 17.11.2009, s. 32. 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den 

europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av kommisjonsbe-

slutning 2009/77/EF (EUT L 331 av 15.12.2010, s. 84). 

2020/EØS/45/74 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Kontaktpunkter 

1.  For hver medlemsstat skal vedkommende myndigheter utpeke ett enkelt kontaktpunkt for oversending av opplysningene 

nevnt i artikkel 2 og 3 og for kommunikasjon om eventuelle spørsmål knyttet til framleggingen av slike opplysninger. 

2.  Vedkommende myndigheter skal underrette Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet (ESMA) om 

kontaktpunktet nevnt i nr. 1. 

3.  ESMA skal utpeke et kontaktpunkt for mottak av opplysningene nevnt i artikkel 2 og for kommunikasjon om eventuelle 

spørsmål knyttet til mottaket av opplysningene nevnt i artikkel 2 og 3. 

4.  ESMA skal offentliggjøre kontaktpunktet nevnt i nr. 3 på sitt nettsted. 

Artikkel 2 

Årlig oversending av sammenfattede opplysninger 

Vedkommende myndigheter skal gi ESMA opplysningene nevnt i artikkel 99e nr. 1 i direktiv 2009/65/EF ved å fylle ut 

skjemaet angitt i vedlegg I til denne forordning. 

Disse opplysningene skal vise til alle sanksjoner og tiltak som er pålagt i løpet av foregående kalenderår. 

Skjemaet skal fylles ut elektronisk og sendes til ESMA med e-post til kontaktpunktet som er nevnt i artikkel 1 nr. 3, senest 31. 

mars hvert år. 

Artikkel 3 

Framgangsmåter og skjemaer for innberetning 

1.  Vedkommende myndigheter skal innberette til ESMA de administrative sanksjonene og tiltakene som er omhandlet i 

artikkel 99e nr. 2 i direktiv 2009/65/EF, ved hjelp av de eksisterende grensesnittene i det IT-systemet og den tilknyttede 

databasen som ESMA har opprettet for å motta, lagre og offentliggjøre opplysninger om disse administrative sanksjonene og 

tiltakene i samsvar med artikkel 99e i direktiv 2009/65/EF. 

2.  Opplysninger om de administrative sanksjonene og tiltakene skal oversendes til ESMA i en rapportfil i det formatet som 

angis i vedlegg II. 

Artikkel 4 

Ugyldiggjøring og ajourføring av rapporter 

1.  Dersom en vedkommende myndighet ønsker å ugyldiggjøre en eksisterende rapportfil som den tidligere har oversendt til 

ESMA i samsvar med artikkel 3, skal myndigheten annullere den eksisterende rapporten og sende inn en ny rapportfil. 

2.  Dersom en vedkommende myndighet ønsker å oppdatere en eksisterende rapportfil som den tidligere har oversendt til 

ESMA i samsvar med artikkel 3, skal myndigheten sende inn rapportfilen på nytt med oppdaterte opplysninger. 
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Artikkel 5 

Ikrafttredelse og anvendelse 

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 25. juli 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  
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VEDLEGG I 

Skjema for årlig oversending av sammenfattede opplysninger om alle pålagte sanksjoner og tiltak 

Sammenfattede opplysninger om alle sanksjoner og tiltak som er pålagt av 

[navn på vedkommende myndighet] i [år] 

FRA: 

Medlemsstat: 

Vedkommende myndighet: 

Adresse: 

(Kontaktopplysninger for den utpekte kontaktpersonen) 

Navn: 

Telefon: 

E-post: 

TIL: 

ESMA 

(Kontaktopplysninger for den utpekte kontaktpersonen) 

Navn: 

Telefon: 

E-post: 

Til [sett inn relevant navn] 

I samsvar med artikkel 99e nr. 1 i direktiv 2009/65/EF oversendes hermed sammenfattede opplysninger om alle sanksjoner og 

tiltak som er pålagt av [vedkommende myndighets navn]. 

Sanksjoner: 

Artikkel i direktiv 2009/65/EF, som er innarbeidet ved de nasjonale 

bestemmelsene, som er overtrådt 

Antall  

sanksjoner  

pålagt i 

rapporterings- 

perioden 

Beløp for 

sanksjoner 

pålagt i 

rapporterings- 

perioden 

[artikkel, nr., ledd] 

Sanksjoner i alt 

[antall 

sanksjoner] 

[beløp for 

sanksjoner(*)] 

[samlet antall  

sanksjoner()] 

[samlet beløp for 

sanksjoner(*) ()] 

(*) Angi verdien i euro eller i nasjonal valuta. Dersom de relevante sanksjonene ikke bare gjelder overtredelser av den berørte artikkelen i direktiv 

2009/65/EF, men også av andre bestemmelser, angis «SAMLET BELØP» for hver verdi. 

() Ettersom pålagte sanksjoner kan omfatte mer enn én lovbestemmelse, tilsvarer summen av de ulike linjene (antall sanksjoner / beløp) ikke 

nødvendigvis de pålagte sanksjonenes samlede antall/beløp. 
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Tiltak: 

Artikkel i direktiv 2009/65/EF, som er innarbeidet ved de nasjonale 

bestemmelsene, som er overtrådt 

Antall pålagte tiltak  

i rapporteringsperioden 

[artikkel, nr., ledd] 

Tiltak i alt 

[antall tiltak] 

[samlet antall tiltak()] 

() Ettersom pålagte tiltak kan omfatte mer enn én lovbestemmelse, tilsvarer summen av antall tiltak ikke nødvendigvis de pålagte tiltakenes 

samlede antall. 

Med vennlig hilsen 

[underskrift] 

 _____  
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VEDLEGG II 

Skjema for rapportering av administrative sanksjoner eller tiltak som er offentliggjort 

Felt Beskrivelse Type 

Rettslig ramme 
Nummeret på Unionens regelverksakt som danner grunnlag for 

den administrative sanksjonen eller tiltaket som er pålagt 
Obligatorisk 

Medlemsstat 
Kortnavnet til medlemsstaten til vedkommende myndighet som 

rapporterer den administrative sanksjonen eller tiltaket 
Obligatorisk 

Identifikator for enhet 

Identifikasjonskoden som brukes for entydig å identifisere et 

rettssubjekt som har blitt pålagt en administrativ sanksjon eller et 

tiltak  

Obligatorisk 

Myndighetskode 
Identifikatoren for vedkommende myndighet som rapporterer den 

administrative sanksjonen eller tiltaket 
Obligatorisk 

Rettslig ramme for enheten 

Nummeret på Unionens regelverksakt som får anvendelse på den 

enheten som har blitt pålagt den administrative sanksjonen eller 

tiltaket  

Obligatorisk 

Enhetens fulle navn 
Fullt navn på den enheten som har blitt pålagt den administrative 

sanksjonen eller tiltaket  
Valgfritt 

Personens fulle navn 
Fullt navn på de personene som har blitt pålagt en administrativ 

sanksjon eller et tiltak  

Obligatorisk (bare for 

fysiske personer) 

Vedkommende nasjonale 

myndighet som ilegger 

sanksjoner 

Kortnavnet til vedkommende myndighet som har pålagt den 

administrative sanksjonen eller tiltaket  
Obligatorisk 

Fritekst 
Teksten for den administrative sanksjonen eller tiltaket på 

hovedspråket 
Obligatorisk 

Fritekst 
Teksten for den administrative sanksjonen eller tiltaket på andre 

språk(*) 
Valgfritt 

Dato 
Datoen da den administrative sanksjonen eller tiltaket ble pålagt 

av vedkommende myndighet 
Obligatorisk 

Utløpsdato Datoen da den administrative sanksjonen eller tiltaket opphører Valgfritt 

(*)  Andre språk kan være enten et språk som er vanlig i internasjonale finanskretser, eller et annet offisielt språk i medlemsstaten. 

 __________  



2.7.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 45/897 

 

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EU) nr. 345/2013 

av 17. april 2013 

om europeiske venturekapitalfond(*) 

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 sentralbank(1), 

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske 

og sosiale komité(2), 

etter den ordinære regelverksprosessen(3) og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Venturekapital finansierer foretak som vanligvis er 

svært små, som er i startfasen, og som har store vekst- 

og utvidelsesmuligheter. Videre tilbyr venturekapital-

fond foretak verdifull sakkunnskap og annen kunnskap, 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 115 av 25.4.2013, 

s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 64/2018 av 

23. mars 2018 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX 

(Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions 

tidende nr. 6 av 30.1.2020, s. 51. 

(1) EUT C 175 av 19.6.2012, s. 11. 

(2) EUT C 191 av 29.6.2012, s. 72. 

(3) Europaparlamentets holdning av 12. mars 2013 (ennå ikke 

offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 21. mars 2013. 

forretningsforbindelser, varemerkekapital og strategisk 

rådgivning. Ved å tilby disse foretakene finansiering og 

rådgivning stimulerer venturekapitalfond økonomisk 

vekst, bidrar til å skape arbeidsplasser og mobilisere 

kapital, fremmer etableringen og utvidelsen av 

nyskapende foretak, øker deres investeringer i forskning 

og utvikling og fremmer entreprenørskap, nyskaping og 

konkurranseevne i samsvar med Europa 2020-strategien 

fastsatt i kommisjonsmeldingen av 3. mars 2010 med 

tittelen «Europe 2020: A strategy for delivering smart, 

sustainable and inclusive growth» (Europa 2020), og i 

forbindelse med medlemsstatenes langsiktige utford-

ringer, blant annet de som beskrives i rapporten fra det 

europeiske systemet for strategisk og politisk analyse fra 

mars 2012 med tittelen «Global Trends 2030 — citizens 

in an interconnected and polycentric world». 

2)  Det er nødvendig å fastsette felles regler for bruken av 

betegnelsen «EuVECA» for kvalifiserte venturekapital-

fond, særlig når det gjelder porteføljesammensetningen i 

fond med denne betegnelsen, deres tillatte investe-

ringsmål, hvilke investeringsverktøyer de kan anvende, 

og hvilke kategorier av investorer som er berettiget til å 

investere i dem i henhold til ensartede regler i Unionen. 

Uten slike felles regler vil det være en risiko for at 

medlemsstatene treffer ulike tiltak på nasjonalt plan som 

vil kunne ha direkte negativ innvirkning på og skape 

hindringer for et velfungerende indre marked, ettersom 

venturekapitalfond som ønsker å drive virksomhet i hele 

Unionen, da vil være underlagt ulike regler i de ulike 

medlemsstatene. Ulike kvalitetskrav til portefølje-

sammensetningen, investeringsmål og kvalifiserte 

investorer vil også kunne føre til ulikheter i inves-

torvernet og skape usikkerhet om investeringsforslag 

knyttet til kvalifiserte venturekapitalfond. Investorene 

bør dessuten kunne sammenligne investeringsforslagene 

fra ulike kvalifiserte venturekapitalfond. Det er 

nødvendig å fjerne vesentlige hindringer for kvalifiserte 

venturekapitalfond som vil innhente kapital på tvers av 

landegrensene, og å unngå konkurransevridning mellom 

fondene og hindre at andre sannsynlige hande-

lshindringer og vesentlige konkurransevridninger 

oppstår i framtiden. Rettsgrunnlaget for denne forord-

ning bør derfor være artikkel 114 i traktaten om Den 

europeiske unions virkemåte (TEUV) slik den tolkes i 

Den europeiske unions domstols rettspraksis.  

2020/EØS/45/75 
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3)  Det er nødvendig å vedta en forordning som fastsetter 

ensartede regler for kvalifiserte venturekapitalfond, og 

som innfører tilsvarende forpliktelser for deres 

forvaltere i alle medlemsstater som ønsker å innhente 

kapital i hele Unionen under betegnelsen «EuVECA». 

Disse kravene bør skape tillit blant investorer som 

ønsker å investere i venturekapitalfond. 

4)  Ved at kvalitetskravene for bruken av betegnelsen 

«EuVECA» defineres i en forordning, sikres det at 

kravene får direkte anvendelse på forvaltere av 

innretninger for kollektiv investering som innhenter 

kapital under denne betegnelsen. Dette sikrer også 

ensartede vilkår for bruken av betegnelsen ettersom det 

hindrer at det innføres avvikende nasjonale krav som 

følge av gjennomføringen av et direktiv. Forvaltere av 

innretninger for kollektiv investering som bruker 

betegnelsen, bør følge de samme reglene i hele Unionen, 

noe som også vil øke tilliten blant investorer. Denne 

forordning forenkler reglene og reduserer forvalternes 

kostnader i forbindelse med etterlevelse av ofte 

avvikende nasjonale bestemmelser om venturekapital-

fond, særlig for de forvalterne som ønsker å innhente 

kapital på tvers av landegrensene. Den bidrar også til å 

fjerne konkurransevridning. 

5)  Som omhandlet i kommisjonsmeldingen av  

7. desember 2011 med tittelen «An action plan to 

improve access to finance for SMEs» skulle Kommi-

sjonen i 2012 avslutte sin undersøkelse av skattemessige 

hindringer for venturekapitalinvesteringer på tvers av 

landegrensene med sikte på å framlegge løsninger i 

2013 som er rettet mot å fjerne hindringer og samtidig 

forebygge skatteunndragelse og skatteflukt. 

6)  Et kvalifisert venturekapitalfond bør kunne forvaltes 

eksternt eller internt. Når et kvalifisert venturekapital-

fond forvaltes internt, er fondet også forvalter og bør 

derfor oppfylle alle krav til forvaltere i henhold til denne 

forordning og registreres i samsvar med denne 

forordning. Et internt forvaltet kvalifisert venturekapital-

fond bør imidlertid ikke kunne være ekstern forvalter av 

andre innretninger for kollektiv investering eller av 

innretninger for kollektiv investering i omsettelige 

verdipapirer (UCITS). 

7)  For å klargjøre forholdet mellom denne forordning og 

andre bestemmelser om innretninger for kollektiv 

investering og deres forvaltere er det nødvendig å 

fastsette at denne forordning får anvendelse bare på 

forvaltere av andre innretninger for kollektiv investering 

enn UCITS-er som omfattes av europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2009/65/EF av 13. juli 2009 om samord-

ning av lover og forskrifter om innretninger for kollektiv 

investering i omsettelige verdipapirer (UCITS)(1), og 

  

(1) EUT L 302 av 17.11.2009, s. 32. 

som er etablert i Unionen og registrert hos ved-

kommende myndighet i deres hjemstat i samsvar med 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/61/EU av  

8. juni 2011 om forvaltere av alternative investerings-

fond(2), forutsatt at disse forvalterne forvalter porteføljer 

i kvalifiserte venturekapitalfond. Eksterne forvaltere av 

kvalifiserte venturekapitalfond som er registrert i 

samsvar med denne forordning, bør imidlertid også 

kunne forvalte UCITS-er, forutsatt at det er gitt tillatelse 

i henhold til direktiv 2009/65/EF. 

8)  Videre får denne forordning anvendelse bare på 

forvaltere av innretninger for kollektiv investering med 

en samlet forvaltningskapital som ikke overstiger 

terskelverdien nevnt i artikkel 3 nr. 2 bokstav b) i 

direktiv 2011/61/EU. Beregningen av terskelverdien ved 

anvendelsen av denne forordning er den samme som for 

terskelverdien nevnt i artikkel 3 nr. 2 bokstav b) i 

direktiv 2011/61/EU. 

9)  Forvaltere av venturekapitalfond som er registrert i 

samsvar med denne forordning og har en samlet 

forvaltningskapital som senere øker slik at den 

overstiger terskelverdien nevnt i artikkel 3 nr. 2 bokstav 

b) i direktiv 2011/61/EU, og som derfor blir underlagt 

kravet om tillatelse fra vedkommende myndigheter i 

hjemstaten i samsvar med artikkel 6 i nevnte direktiv, 

bør imidlertid fortsatt kunne bruke betegnelsen 

«EuVECA» i forbindelse med markedsføringen av 

kvalifiserte venturekapitalfond i Unionen, forutsatt at de 

oppfyller kravene i nevnte direktiv og fortsatt til enhver 

tid oppfyller visse krav i denne forordning til bruken av 

betegnelsen «EuVECA» i forbindelse med kvalifiserte 

venturekapitalfond. Dette gjelder for både eksisterende 

kvalifiserte venturekapitalfond og kvalifiserte venture-

kapitalfond som etableres etter at terskelverdien er 

oversteget. 

10)  I tilfeller der forvaltere av innretninger for kollektiv 

investering ikke ønsker å bruke betegnelsen 

«EuVECA», får denne forordning ikke anvendelse.  

I slike tilfeller bør gjeldende nasjonale bestemmelser og 

allmenne unionsregler fortsatt få anvendelse. 

11)  Denne forordning bør fastsette ensartede regler for 

kvalifiserte venturekapitalfonds egenskaper, særlig med 

hensyn til hvilke kvalifiserte porteføljeforetak som 

kvalifiserte venturekapitalfond tillates å investere i, og 

de investeringsinstrumentene som skal anvendes. Dette 

er nødvendig for å skape et klart skille mellom 

kvalifiserte venturekapitalfond og alternative investe-

ringsfond som har andre, mindre spesialiserte investe-

ringsstrategier, for eksempel oppkjøp eller spekulative 

investeringer i fast eiendom, som denne forordning ikke 

har som formål å fremme.  

  

(2) EUT L 174 av 1.7.2011, s. 1. 
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12)  I samsvar med målet om en nøyaktig fastsettelse av 

hvilke innretninger for kollektiv investering som skal 

omfattes av denne forordning, og for å sikre at 

innhenting av kapital til små foretak i startfasen 

vektlegges, bør kvalifiserte venturekapitalfond anses for 

å være fond som har til hensikt å investere minst 70 % 

av sitt samlede kapitalinnskudd og sin forpliktede, men 

ikke-innkalte kapital i slike foretak. Kvalifiserte venture-

kapitalfond bør ikke tillates å investere mer enn 30 % av 

sitt samlede kapitalinnskudd og sin forpliktede, men 

ikke-innkalte kapital i eiendeler som ikke er kvalifiserte 

investeringer. Dette betyr at terskelverdien på 30 % til 

enhver tid bør være den øvre grensen for ikke-

kvalifiserte investeringer, og at terskelverdien på 70 % 

bør være forbeholdt kvalifiserte investeringer i det 

kvalifiserte venturekapitalfondets levetid. Disse terskel-

verdiene bør beregnes på grunnlag av de beløpene som 

kan investeres etter fradrag av alle relevante kostnader 

og beholdninger av kontanter og kontantekvivalenter. 

Denne forordning bør fastsette de nødvendige opplys-

ningene for beregningen av terskelverdiene. 

13)  Denne forordning har som formål å fremme vekst og 

nyskaping i små og mellomstore bedrifter (SMB) i 

Unionen. Investeringer i kvalifiserte porteføljeforetak 

som er etablert i tredjestater, kan tilføre mer kapital til 

kvalifiserte venturekapitalfond og dermed være til fordel 

for SMB-er i Unionen. Denne forordning bør imidlertid 

under ingen omstendighet være til fordel for investe-

ringer i porteføljeforetak som er etablert i tredjestater 

som kjennetegnes av en mangel på egnede samarbeids-

ordninger mellom vedkommende myndigheter i hjem-

staten til forvalteren av det kvalifiserte venturekapi-

talfondet, og med enhver annen medlemsstat der det er 

hensikten at andelene eller aksjene i det kvalifiserte 

venturekapitalfondet skal markedsføres, eller av en 

mangel på effektiv utveksling av opplysninger i 

skattesaker. 

14)  Et kvalifisert venturekapitalfond bør som et første skritt 

etableres i Unionen for å være berettiget til å bruke 

betegnelsen «EuVECA» som fastsatt i denne forord-

ning. Kommisjonen bør innen to år etter denne 

forordnings anvendelsesdato vurdere om bruken av 

betegnelsen «EuVECA» fortsatt skal være forbeholdt 

fond etablert i Unionen, idet det tas hensyn til erfaringen 

med anvendelsen av kommisjonsrekommandasjonen om 

tiltak med sikte på å oppmuntre tredjestater til å anvende 

minstestandarder for god styring i skattesaker. 

15)  Forvaltere av kvalifiserte venturekapitalfond bør ha 

mulighet til å tiltrekke ytterligere tilsagn om kapitalinn-

skudd i løpet av et fonds levetid. Når neste investering i 

andre eiendeler enn kvalifiserte eiendeler overveies, bør 

det tas hensyn til slike ytterligere tilsagn om kapital-

innskudd i det kvalifiserte venturekapitalfondets levetid. 

Ytterligere tilsagn om kapitalinnskudd bør tillates i 

samsvar med kriterier og på vilkår som er fastsatt i det 

kvalifiserte venturekapitalfondets regler eller stiftelses-

dokumenter. 

16)  De kvalifiserte investeringene bør ha form av egen-

kapitalinstrumenter eller egenkapitallignende instrumen-

ter. Egenkapitallignende instrumenter omfatter en type 

finansieringsinstrumenter som er en kombinasjon av 

egenkapital og gjeld, der avkastningen av instrumentet 

er knyttet til det kvalifiserte porteføljeforetakets over-

skudd eller tap, og der tilbakebetalingen av instrumentet 

ved mislighold ikke er sikret fullt ut. Slike instrumenter 

omfatter en lang rekke finansieringsinstrumenter, for 

eksempel ansvarlig lånekapital, passive kapitalandeler, 

lån med deltakerrettigheter, rettigheter til andeler av 

overskudd, konvertible obligasjoner og obligasjoner 

med kjøpsretter. Som et mulig tillegg til, men ikke til 

erstatning for, egenkapitalinstrumenter eller egenkapital-

lignende instrumenter bør lån med eller uten sikkerhet, 

for eksempel mellomfinansiering, som gis av det 

kvalifiserte venturekapitalfondet til et kvalifisert por-

teføljeforetak der det kvalifiserte venturekapitalfondet 

allerede har kvalifiserte investeringer, være tillatt, 

forutsatt at høyst 30 % av det samlede kapitalinnskuddet 

og den forpliktede, men ikke-innkalte kapitalen i det 

kvalifiserte venturekapitalfondet brukes til slike lån. 

Videre bør det for å gjenspeile eksisterende forretnings-

praksis på venturekapitalmarkedet være tillatt for et 

kvalifisert venturekapitalfond å kjøpe eksisterende 

aksjer i et kvalifisert porteføljeforetak fra eksisterende 

aksjeeiere i dette foretaket. Investeringer i andre kvalifi-

serte venturekapitalfond bør også være tillatt for å sikre 

de beste muligheter for å innhente kapital. For å hindre 

utvanning av investeringene i kvalifiserte portefølje-

foretak bør kvalifiserte venturekapitalfond få tillatelse til 

å investere i andre kvalifiserte venturekapitalfond bare 

under forutsetning av at disse kvalifiserte venture-

kapitalfondene selv har investert høyst 10 % av sitt 

samlede kapitalinnskudd og sin forpliktede, men ikke-

innkalte kapital i andre kvalifiserte venturekapitalfond. 

17)  Venturekapitalfondenes kjernevirksomhet er å yte 

finansiering til SMB-er gjennom primærinvesteringer. 

Venturekapitalfond bør verken delta i systemviktig 

bankvirksomhet utenfor de vanlige rammereglene for 

soliditetstilsyn (såkalt «skyggebankvirksomhet») eller 

følge vanlige strategier for aktive eierfond, for eksempel 

lånefinansierte oppkjøp.  
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18)  Denne forordning har i samsvar med Europa 2020-

strategien som mål å fremme venturekapitalinves-

teringer i nyskapende SMB-er med forankring i 

realøkonomien. Kredittinstitusjoner, verdipapirforetak, 

forsikringsforetak, finansielle holdingselskaper og 

blandede holdingselskaper bør derfor ikke være omfattet 

av definisjonen av kvalifiserte porteføljeforetak i 

henhold til denne forordning. 

19)  For å kunne innføre et vesentlig beskyttelsestiltak der 

det skilles mellom kvalifiserte venturekapitalfond i 

henhold til denne forordning og den bredere kategorien 

av alternative investeringsfond som handler med 

utstedte verdipapirer på annenhåndsmarkeder, er det 

nødvendig å fastsette regler slik at kvalifiserte 

venturekapitalfond hovedsakelig foretar investeringer i 

direkte utstedte instrumenter. 

20)  For å gi forvaltere av kvalifiserte venturekapitalfond en 

viss fleksibilitet med hensyn til investerings- og 

likviditetsforvaltningen av deres kvalifiserte venture-

kapitalfond, bør handel, for eksempel med aksjer eller 

andeler i ikke-kvalifiserte porteføljeforetak eller erverv 

av ikke-kvalifiserte investeringer, være tillatt opptil en 

grenseverdi på høyst 30 % av det samlede kapitalinn-

skuddet og den forpliktede, men ikke-innkalte kapitalen. 

21)  For å sikre at betegnelsen «EuVECA» er troverdig og 

lett gjenkjennelig for investorer i hele Unionen, bør bare 

forvaltere av kvalifiserte venturekapitalfond som 

oppfyller de ensartede kvalitetskriteriene i denne forord-

ning, være berettiget til å bruke betegnelsen «EuVECA» 

når de markedsfører kvalifiserte venturekapitalfond i 

Unionen. 

22)  For å sikre at kvalifiserte venturekapitalfond har en klar 

og gjenkjennelig profil som er egnet for formålet, bør 

det finnes ensartede regler for porteføljesammen-

setningen og for de investeringsteknikkene slike fond 

kan bruke. 

23)  For å sikre at kvalifiserte venturekapitalfond ikke bidrar 

til å skape systemrisiko, og at slike fond konsentrerer 

sine investeringer om støtte til kvalifiserte por-

teføljeforetak, bør bruk av finansiell giring på fondsnivå 

ikke være tillatt. Forvaltere av kvalifiserte venture-

kapitalfond bør kunne ta opp lån, utstede gjeldsfor-

pliktelser eller gi garantier på nivået for det kvalifiserte 

venturekapitalfondet bare dersom slike lån, gjeldsfor-

pliktelser eller garantier dekkes av ikke-innkalte 

forpliktelser og dermed ikke øker fondets eksponering 

utover nivået for dets forpliktede kapital. Kontantfor-

skudd fra investorer i kvalifiserte venturekapitalfond, 

som er fullt dekket av tilsagn om kapitalinnskudd fra 

disse investorene, øker ikke det kvalifiserte venturekapi-

talfondets eksponering og bør derfor være tillatt. For å gi 

fondet mulighet til å dekke ekstraordinære likviditets-

behov som kan oppstå i tiden fra forpliktet kapital 

innkalles fra investorer til kapitalen faktisk settes inn på 

fondets kontoer, bør kortsiktige lån også være tillatt, 

forutsatt at lånebeløpet ikke overstiger fondets 

forpliktede, men ikke-innkalte kapital. 

24)  Det bør fastsettes visse særlige beskyttelsestiltak for å 

sikre at kvalifiserte venturekapitalfond markedsføres 

bare overfor investorer som har tilstrekkelig erfaring, 

kunnskap og ekspertise til å ta sine egne investerings-

beslutninger og foreta en korrekt vurdering av 

risikoene som er knyttet til disse fondene, og for å 

bevare investorenes tillit og tiltro til kvalifiserte 

venturekapitalfond. Kvalifiserte venturekapitalfond 

bør derfor markedsføres bare overfor investorer som er 

profesjonelle kunder, eller som kan behandles som 

profesjonelle kunder i henhold til europaparlaments- 

og rådsdirektiv 2004/39/EF av 21. april 2004 om 

markeder for finansielle instrumenter(1). For å få et 

tilstrekkelig bredt investorgrunnlag for investeringer i 

kvalifiserte venturekapitalfond er det imidlertid også 

ønskelig at visse andre investorer får tilgang til 

venturekapitalfond, herunder privatpersoner med stor 

nettoformue. For disse andre investorene bør det 

imidlertid fastsettes særlige beskyttelsestiltak for å 

sikre at kvalifiserte venturekapitalfond markedsføres 

bare overfor investorer som har en egnet profil til å 

foreta slike investeringer. Disse beskyttelsestiltakene 

utelukker markedsføring gjennom ordninger for 

regelmessig sparing. Videre bør ledere, direktører eller 

ansatte som deltar i forvaltningen hos en forvalter av et 

kvalifisert venturekapitalfond, kunne investere i de 

kvalifiserte venturekapitalfondene som de forvalter, 

ettersom slike personer har tilstrekkelig kunnskap til å 

delta i venturekapitalinvesteringer.  

  

(1) EUT L 145 av 30.4.2004, s. 1. 
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25)  For å sikre at betegnelsen «EuVECA» brukes bare av 

forvaltere av kvalifiserte venturekapitalfond som 

oppfyller ensartede kvalitetskriterier for markedsatferd, 

bør det fastsettes bestemmelser om forretningsskikk og 

disse forvalternes forhold til investorene. Av samme 

grunn bør det fastsettes ensartede vilkår for slike 

forvalteres håndtering av interessekonflikter. Disse 

bestemmelsene og vilkårene bør også pålegge forvaltere 

å innføre de organisatoriske og administrative ordnin-

gene som er nødvendige for å sikre korrekt håndtering 

av interessekonflikter. 

26)  Dersom en forvalter av et kvalifisert venturekapital-

fond har til hensikt å utkontraktere funksjoner til 

tredjepart, bør forvalterens ansvar overfor venture-

kapitalfondet og fondets investorer ikke berøres av en 

slik utkontraktering av funksjoner til en tredjepart. 

Videre bør forvalteren ikke utkontraktere funksjoner i 

et slikt omfang at denne i praksis ikke lenger kan anses 

som forvalter av et kvalifisert venturekapitalfond, men 

i stedet har blitt et postkasseselskap. Forvalteren bør til 

enhver tid fortsatt være ansvarlig for at utkontrakterte 

funksjoner ivaretas korrekt og i samsvar med denne 

forordning. Utkontrakteringen av funksjoner bør ikke 

undergrave et effektivt tilsyn med forvalteren, og bør 

særlig ikke hindre forvalteren i å handle, eller fondet i 

å bli forvaltet, på en måte som ivaretar investorenes 

interesser best mulig. 

27)  For å sikre at betegnelsen «EuVECA» har integritet, 

bør det fastsettes kvalitetskriterier for organisasjonen 

hos forvaltere av kvalifiserte venturekapitalfond. Det 

bør derfor fastsettes ensartede og rimelige krav om å 

ha tilstrekkelige tekniske ressurser og menneskelige 

ressurser. 

28)  For å sikre at kvalifiserte venturekapitalfond forvaltes på 

riktig måte, og at deres forvaltere kan dekke potensielle 

risikoer som oppstår som følge av deres virksomhet, bør 

det fastsettes ensartede og rimelige krav om at forvaltere 

av kvalifiserte venturekapitalfond skal ha tilstrekkelig 

ansvarlig kapital. Den ansvarlige kapitalen bør være 

tilstrekkelig til å sikre kontinuitet i og korrekt 

forvaltning av kvalifiserte venturekapitalfond. 

29)  Av hensyn til investorvernet er det nødvendig å sikre 

at eiendelene til det kvalifiserte venturekapitalfondet er 

vurdert på riktig måte. Kvalifiserte venturekapitalfonds 

regler eller stiftelsesdokumenter bør derfor inneholde 

bestemmelser om verdsettingen av eiendeler. Dette bør 

sikre verdsettingens integritet og gjennomsiktighet. 

30)  For å sikre at forvaltere av kvalifiserte venturekapital-

fond som bruker betegnelsen «EuVECA», redegjør 

tilstrekkelig for sin virksomhet, bør det innføres 

ensartede regler for årsrapporter. 

31)  For å sikre at betegnelsen «EuVECA» har integritet i 

investorenes øyne, må den brukes bare av forvaltere av 

kvalifiserte venturekapitalfond som gir fullt innsyn i sin 

investeringspolitikk og sine investeringsmål. Det bør 

derfor fastsettes ensartede regler for slike forvalteres 

opplysningsplikt overfor investorene. Det bør særlig 

være en plikt til, før avtaler inngås, å opplyse om det 

kvalifiserte venturekapitalfondets investeringsstrategi og 

investeringsmål, de anvendte investeringsinstrumentene, 

tilknyttede kostnader og gebyrer, og risiko- og avkast-

ningsprofilen for den investeringen som et kvalifisert 

fond tilbyr. For å oppnå en høy grad av gjennom-

siktighet bør det også kreves opplysninger om hvordan 

godtgjøringen til forvalterne beregnes. 

32)  For å sikre effektivt tilsyn med de ensartede kravene i 

denne forordning bør hjemstatens vedkommende 

myndighet føre tilsyn med om forvaltere av kvalifiserte 

venturekapitalfond oppfyller de ensartede kravene i 

denne forordning. Derfor bør de forvalterne som har til 

hensikt å markedsføre sine fond under betegnelsen 

«EuVECA», underrette vedkommende myndighet i 

hjemstaten om denne hensikten. Vedkommende 

myndighet bør registrere forvalteren dersom alle 

nødvendige opplysninger er gitt og egnede tiltak er 

truffet med sikte på å oppfylle kravene i denne 

forordning. Denne registreringen bør være gyldig i hele 

Unionen. 

33)  For å lette en effektiv markedsføring av kvalifiserte 

venturekapitalfond på tvers av landegrensene bør 

registreringen av forvalteren skje så raskt som mulig. 

34)  Denne forordning omfatter beskyttelsestiltak som skal 

sikre at fondene anvendes på riktig måte, men 

tilsynsmyndighetene bør likevel passe nøye på at disse 

beskyttelsestiltakene overholdes. 

35)  For å sikre effektivt tilsyn med overholdelsen av de 

ensartede kriteriene i denne forordning bør det fastsettes 

bestemmelser om i hvilke tilfeller de opplysningene som 

er gitt til hjemstatens vedkommende myndighet, skal 

ajourføres.  
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36)  For å sikre effektivt tilsyn med kravene i denne 

forordning bør det også fastsettes bestemmelser om en 

framgangsmåte for meldinger over landegrensene 

mellom vedkommende tilsynsmyndigheter, som skal 

utløses når en forvalter av et kvalifisert venturekapital-

fond registreres i hjemstaten. 

37)  For å opprettholde gjennomsiktige vilkår for markeds-

føring av kvalifiserte venturekapitalfond i hele 

Unionen, bør Den europeiske tilsynsmyndighet (Den 

europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet) 

(ESMA), som er opprettet ved europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) nr. 1095/2010(1), gis i oppgave å 

opprettholde en sentral database med en liste over alle 

forvaltere av kvalifiserte venturekapitalfond og over de 

kvalifiserte venturekapitalfondene som de forvalter, 

som er registrert i samsvar med denne forordning. 

38)  Dersom vedkommende myndighet i vertsstaten har klare 

og påviselige grunner til å tro at en forvalter av et 

kvalifisert venturekapitalfond overtrer denne forordning 

på dens territorium, bør den omgående underrette 

hjemstatens vedkommende myndigheter, som bør treffe 

egnede tiltak. 

39)  Dersom en forvalter av et kvalifisert venturekapitalfond 

fortsetter å opptre på en måte som er klart i strid med 

denne forordning, til tross for de tiltakene som treffes av 

hjemstatens vedkommende myndighet, eller fordi 

vedkommende myndighet i hjemstaten ikke treffer tiltak 

innen en rimelig frist, bør vertsstatens vedkommende 

myndighet, etter å ha underrettet hjemstatens ved-

kommende myndighet, kunne treffe alle egnede tiltak 

for å verne investorene, herunder ha mulighet til å 

hindre at den berørte forvalteren fortsetter å markedsføre 

sine kvalifiserte venturekapitalfond på vertsstatens 

territorium. 

40)  For å sikre effektivt tilsyn med de ensartede kriteriene 

som er fastsatt i denne forordning, inneholder forord-

ningen en liste over ulike typer myndighet til å føre 

tilsyn som vedkommende myndigheter skal kunne 

utøve. 

41)  For å sikre korrekt håndheving omfatter denne 

forordning administrative sanksjoner og andre tiltak ved 

overtredelse av dens sentrale bestemmelser, nærmere 

bestemt reglene for porteføljesammensetning, for 

beskyttelsestiltak knyttet til kvalifiserte investorers 

  

(1) EUT L 331 av 15.12.2010, s. 84. 

identitet, og for betegnelsen «EuVECA», som skal 

brukes bare av forvaltere av kvalifiserte venturekapital-

fond som er registrert i samsvar med denne forordning. 

Overtredelse av disse sentrale bestemmelsene bør, 

dersom det er hensiktsmessig, medføre forbud mot bruk 

av betegnelsen, og den berørte forvalteren bør fjernes fra 

registeret. 

42)  Det bør utveksles tilsynsopplysninger mellom ved-

kommende myndigheter i hjem- og vertsstatene og 

ESMA. 

43)  Et effektivt samarbeid på reguleringsområdet mellom 

enheter som har til oppgave å føre tilsyn med oppfyl-

lelsen av de ensartede kriteriene i denne forordning, 

forutsetter at alle relevante nasjonale myndigheter og 

ESMA omfattes av streng taushetsplikt. 

44)  For å presisere kravene i denne forordning bør 

myndigheten til å vedta rettsakter delegeres til Kommi-

sjonen i samsvar med artikkel 290 i TEUV når det 

gjelder hvilke typer interessekonflikter som forvaltere av 

kvalifiserte venturekapitalfond skal unngå, og hvilke 

tiltak som skal treffes i den forbindelse. Det er særlig 

viktig at Kommisjonen holder hensiktsmessige samråd 

under sitt forberedende arbeid, også 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. 

45)  Tekniske standarder for finansielle tjenester bør sikre 

konsekvent harmonisering og et høyt nivå for tilsyn i 

hele Unionen. ESMA er et organ med høyt spesialisert 

sakkunnskap, og det ville derfor være effektivt og 

hensiktsmessig å gi denne myndigheten i oppgave å 

utarbeide utkast til tekniske gjennomføringsstandarder 

som ikke innebærer politiske valg, med sikte på 

framlegging for Kommisjonen. 

46)  Kommisjonen bør gis myndighet til å vedta tekniske 

gjennomføringsstandarder ved hjelp av gjennom-

føringsrettsakter i henhold til artikkel 291 i TEUV og i 

samsvar med artikkel 15 i forordning (EU) 

nr. 1095/2010. ESMA bør gis i oppgave å utarbeide 

utkast til tekniske gjennomføringsstandarder for 

formatet for meldingen som omhandles i denne 

forordning.  
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47)  Kommisjonen bør innen fire år etter denne forordnings 

anvendelsesdato gjennomgå denne forordning for å 

vurdere utviklingen på markedet for kvalifiserte 

venturekapitalfond. Gjennomgåelsen bør omfatte en 

generell kartlegging av hvordan reglene i denne 

forordning virker og hvilke erfaringer som er gjort ved 

anvendelsen av dem. På grunnlag av gjennomgåelsen 

bør Kommisjonen framlegge en rapport for 

Europaparlamentet og Rådet, eventuelt sammen med et 

forslag til regelverk. 

48)  Videre bør Kommisjonen innen fire år etter denne 

forordnings anvendelsesdato begynne å gjennomgå 

samspillet mellom denne forordning og andre regler for 

innretninger for kollektiv investering og deres forvaltere, 

særlig reglene i direktiv 2011/61/EU. Denne gjennom-

gåelsen bør særlig omfatte vurdering av denne forord-

nings virkeområde og av om det er nødvendig å utvide 

virkeområdet for å tillate forvaltere av større alternative 

investeringsfond å bruke betegnelsen «EuVECA». På 

grunnlag av gjennomgåelsen bør Kommisjonen 

framlegge en rapport for Europaparlamentet og Rådet, 

eventuelt sammen med et forslag til regelverk. 

49)  Kommisjonen bør i forbindelse med denne gjennom-

gåelsen vurdere eventuelle hindringer som kan ha 

redusert investorenes interesse for fondene, herunder 

hvordan institusjonelle investorer påvirkes av andre 

tilsynsregler som kan få anvendelse på dem. Kommi-

sjonen bør dessuten samle inn opplysninger for å 

vurdere i hvilket omfang betegnelsen «EuVECA» har 

bidratt til andre unionsprogrammer, for eksempel 

Horisont 2020, som også har som formål å støtte 

nyskaping i Unionen. 

50)  I lys av kommisjonsmeldingen av 6. oktober 2010 med 

tittelen «European 2020 Flagship Initiative: Innovation 

Union» og kommisjonsmeldingen av 7. desember 2011 

med tittelen «An action plan to improve access to 

finance for SMEs» er det viktig å sikre offentlige 

ordningers effektivitet i hele Unionen for å støtte 

venturekapitalmarkedet samt samordningen av og den 

gjensidige sammenhengen mellom Unionens ulike 

politikkområder som har som formål å fremme 

nyskaping, herunder konkurranse- og forsknings-

politikk. Grønn teknologi har en viktig rolle i Unionens 

politikk for nyskaping og vekst, ettersom Unionen har 

som mål å bli en global leder når det gjelder smart og 

bærekraftig vekst og energi- og ressurseffektivitet, også 

med hensyn til finansiering av SMB-er. Når Kommi-

sjonen gjennomgår denne forordning, bør den vurdere 

hvordan forordningen påvirker utviklingen i retning av 

dette målet. 

51)  ESMA bør vurdere de behovene for personale og 

ressurser som oppstår som følge av den myndighet og 

de forpliktelser ESMA får i henhold til denne 

forordning, og skal framlegge en rapport for 

Europaparlamentet, Rådet og Kommisjonen. 

52)  Det europeiske investeringsfond (EIF) investerer blant 

annet i venturekapitalfond i hele Unionen. De tiltakene 

i denne forordning som skal gjøre det lett å identifisere 

venturekapitalfond med bestemte fellestrekk, bør gjøre 

det lettere for EIF å identifisere venturekapitalfond i 

henhold til denne forordning som mulige investe-

ringsmål. EIF bør derfor oppmuntres til å investere i 

kvalifiserte venturekapitalfond. 

53)  Denne forordning er forenlig med de grunnleggende 

rettigheter og de prinsipper som er anerkjent særlig i 

Den europeiske unions pakt om grunnleggende ret-

tigheter, herunder retten til respekt for privatliv og 

familieliv (artikkel 7) og frihet til å drive nærings-

virksomhet (artikkel 16). 

54)  Europaparlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF av 

24. oktober 1995 om vern av fysiske personer i 

forbindelse med behandling av personopplysninger og 

om fri utveksling av slike opplysninger(1) får anven-

delse på behandling av personopplysninger som 

foretas i medlemsstatene innenfor rammen av denne 

forordning under tilsyn av medlemsstatenes ved-

kommende myndigheter, særlig de uavhengige 

offentlige myndighetene som er utpekt av medlems-

statene. 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(2) får anvendelse på 

behandling av personopplysninger som foretas av 

ESMA innenfor rammen av denne forordning under 

tilsyn av EUs datatilsynsorgan. 

55)  Denne forordning bør ikke berøre anvendelsen av 

statsstøttereglene på kvalifiserte venturekapitalfond. 

56)  Ettersom målene for denne forordning, som er å sikre at 

det anvendes ensartede krav på markedsføring av 

kvalifiserte venturekapitalfond, og å opprette ett enkelt 

registreringssystem for forvaltere av kvalifiserte 

venturekapitalfond og dermed lette markedsføringen av 

kvalifiserte venturekapitalfond i hele Unionen, samtidig 

som det tas fullt hensyn til behovet for å skape balanse 

mellom på den ene side sikkerhet og pålitelighet knyttet 

til bruken av betegnelsen «EuVECA» og på den annen 

side effektiviteten i venturekapitalmarkedet og kostna-

dene for ulike berørte parter, ikke kan nås i tilstrekkelig 

grad av medlemsstatene og derfor på grunn av sitt 

omfang og sine virkninger bedre kan nås på unionsplan, 

kan Unionen treffe tiltak i samsvar med nærhets-

prinsippet som fastsatt i artikkel 5 i traktaten om Den 

europeiske union. I samsvar med forholdsmessighets-

prinsippet fastsatt i nevnte artikkel går denne forordning 

ikke lenger enn det som er nødvendig for å nå disse 

målene —  

  

(1) EUT L 281 av 23.11.1995, s. 31. 

(2) EUT L 8 av 12.1.2001, s. 1. 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

KAPITTEL I 

FORMÅL, VIRKEOMRÅDE OG DEFINISJONER 

Artikkel 1 

Denne forordning fastsetter ensartede krav til og vilkår for 

forvaltere av innretninger for kollektiv investering som ønsker 

å bruke betegnelsen «EuVECA» i forbindelse med markeds-

føringen av kvalifiserte venturekapitalfond i Unionen og 

dermed bidra til at det indre marked virker på en tilfreds-

stillende måte. 

Den fastsetter også ensartede regler for markedsføring av 

kvalifiserte venturekapitalfond overfor kvalifiserte investorer i 

hele Unionen, for porteføljesammensetningen i kvalifiserte 

venturekapitalfond, for investeringsinstrumentene og -teknikke-

ne som kvalifiserte venturekapitalfond skal bruke, samt for 

organisering, atferd og gjennomsiktighet hos forvaltere som 

markedsfører kvalifiserte venturekapitalfond i hele Unionen. 

Artikkel 2 

1.  Denne forordning får anvendelse på forvaltere av 

innretninger for kollektiv investering som definert i artikkel 3 

bokstav a) som oppfyller følgende vilkår: 

a)  deres samlede forvaltningskapital overstiger ikke terskel-

verdien nevnt i artikkel 3 nr. 2 bokstav b) i direktiv 

2011/61/EU, 

b)  de er etablert i Unionen, 

c)  de er underlagt registreringsplikt hos vedkommende 

myndigheter i hjemstaten i samsvar med artikkel 3 nr. 3 

bokstav a) i direktiv 2011/61/EU, og 

d)  de forvalter porteføljer i kvalifiserte venturekapitalfond. 

2.  Dersom den samlede forvaltningskapitalen til forvaltere 

av kvalifiserte venturekapitalfond som er registrert i samsvar 

med artikkel 14, senere overstiger terskelverdien nevnt i 

artikkel 3 nr. 2 bokstav b) i direktiv 2011/61/EU, og disse 

forvalterne derfor blir underlagt kravet om tillatelse i samsvar 

med artikkel 6 i nevnte direktiv, kan de fortsatt bruke 

betegnelsen «EuVECA» i forbindelse med markedsføringen 

av kvalifiserte venturekapitalfond i Unionen, forutsatt at de til 

enhver tid i forbindelse med kvalifiserte venturekapitalfond 

a)  oppfyller kravene i direktiv 2011/61/EU, og 

b)  overholder artikkel 3 og 5 og artikkel 13 nr. 1 bokstav c) 

og i) i denne forordning. 

3.  Forvaltere av kvalifiserte venturekapitalfond som er 

eksterne forvaltere og er registrert i samsvar med artikkel 14, 

kan i tillegg forvalte innretninger for kollektiv investering i 

omsettelige verdipapirer (UCITS), forutsatt at det er gitt 

tillatelse i henhold til direktiv 2009/65/EF. 

Artikkel 3 

I denne forordning menes med: 

a) «innretning for kollektiv investering» et AIF som definert 

i artikkel 4 nr. 1 bokstav a) i direktiv 2011/61/EU, 

b) «kvalifisert venturekapitalfond» en innretning for 

kollektiv investering som 

i) har til hensikt å investere minst 70 % av sitt samlede 

kapitalinnskudd og sin forpliktede, men ikke-innkalte 

kapital i eiendeler som er kvalifiserte investeringer, 

beregnet på grunnlag av de beløpene som kan 

investeres etter fradrag av alle relevante kostnader og 

beholdninger av kontanter eller kontantekvivalenter, 

innenfor en tidsramme som er fastsatt i fondets regler 

eller stiftelsesdokumenter, 

ii) ikke bruker mer enn 30 % av sitt samlede kapital-

innskudd og sin forpliktede, men ikke-innkalte kapital 

til erverv av eiendeler som ikke er kvalifiserte 

investeringer, beregnet på grunnlag av de beløpene som 

kan investeres etter fradrag av alle relevante kostnader 

og beholdninger av kontanter eller kontantekvivalenter, 

iii) er etablert på en medlemsstats territorium, 

c) «forvalter av et kvalifisert venturekapitalfond» en juridisk 

person hvis alminnelige virksomhet består i å forvalte 

minst ett kvalifisert venturekapitalfond,  
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d) «kvalifisert porteføljeforetak» et foretak som 

i) på det tidspunkt da det kvalifiserte venturekapitalfondet 

foretar en investering 

— ikke er opptatt til notering på et regulert marked 

eller i en multilateral handelsfasilitet (MHF) som 

definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 14 og 15 i direktiv 

2004/39/EF, 

— sysselsetter færre enn 250 personer, og 

— har en årsomsetning på høyst 50 millioner euro 

eller en årsbalanse på høyst 43 millioner euro, 

ii) ikke selv er en innretning for kollektiv investering, 

iii) ikke er et eller flere av følgende: 

— en kredittinstitusjon som definert i artikkel 4 nr. 1 

i europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/48/EF 

av 14. juni 2006 om adgang til å starte og utøve 

virksomhet som kredittinstitusjon(1), 

— et verdipapirforetak som definert i artikkel 4 nr. 1 

punkt 1 i direktiv 2004/39/EU, 

— et forsikringsforetak som definert i artikkel 13 

nr. 1 i europaparlaments- og rådsdirektiv 

2009/138/EF av 25. november 2009 om adgang 

til å starte og utøve virksomhet innen forsikring 

og gjenforsikring (Solvens II)(2), 

— et finansielt holdingselskap som definert i 

artikkel 4 nr. 19 i direktiv 2006/48/EF, eller 

— et blandet holdingselskap som definert i artikkel 4 

nr. 20 i direktiv 2006/48/EF, 

iv) er etablert på en medlemsstats territorium eller i en 

tredjestat, forutsatt at tredjestaten 

— ikke er oppført som et ikke-samarbeidsvillig land 

og territorium av Den internasjonale innsats-

gruppen for finansielle tiltak til bekjempelse av 

hvitvasking av penger og finansiering av 

terrorisme, 

— har undertegnet en avtale med hjemstaten til 

forvalteren av et kvalifisert venturekapitalfond og 

med alle andre medlemsstater der det er hensikten 

  

(1) EUT L 177 av 30.6.2006, s. 1. 

(2) EUT L 335 av 17.12.2009, s. 1. 

at andeler eller aksjer i det kvalifiserte venture-

kapitalfondet skal markedsføres, for å sikre at 

tredjestaten fullt ut oppfyller standardene fastsatt i 

artikkel 26 i OECDs mønsteravtale om beskatning 

av inntekter og kapital og sørger for effektiv 

utveksling av opplysninger i skattesaker, herunder 

eventuelle multilaterale skatteavtaler, 

e) «kvalifiserte investeringer» et av følgende instrumenter: 

i) egenkapitalinstrumenter eller egenkapitallignende 

instrumenter som er 

— utstedt av et kvalifisert porteføljeforetak og erver-

vet direkte fra det kvalifiserte porteføljeforetaket av 

det kvalifiserte venturekapitalfondet, 

— utstedt av et kvalifisert porteføljeforetak i bytte mot 

et egenkapitalinstrument utstedt av det kvalifiserte 

porteføljeforetaket, eller 

— utstedt av et foretak som det kvalifiserte por-

teføljeforetaket er et majoritetseid datterselskap av, 

og som det kvalifiserte venturekapitalfondet har 

ervervet i bytte mot et egenkapitalinstrument 

utstedt av det kvalifiserte porteføljeforetaket, 

ii) lån med eller uten sikkerhet som gis av det kvalifiserte 

venturekapitalfondet til et kvalifisert porteføljeforetak 

der det kvalifiserte venturekapitalfondet allerede har 

kvalifiserte investeringer, forutsatt at høyst 30 % av det 

samlede kapitalinnskuddet og den forpliktede, men 

ikke-innkalte kapitalen i det kvalifiserte venture-

kapitalfondet brukes til slike lån, 

iii) aksjer i et kvalifisert porteføljeforetak ervervet fra 

eksisterende aksjeeiere i dette foretaket, 

iv) andeler eller aksjer i et eller flere andre kvalifiserte 

venturekapitalfond, forutsatt at disse kvalifiserte 

venturekapitalfondene selv har investert høyst 10 % 

av sitt samlede kapitalinnskudd og sin forpliktede, 

men ikke-innkalte kapital i kvalifiserte venturekapital-

fond, 

f) «relevante kostnader» alle gebyrer, utgifter og kostnader 

som betales direkte eller indirekte av investorer, og som er 

avtalt mellom forvalteren av et kvalifisert venturekapital-

fond og dets investorer,  
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g) «egenkapital» eierinteresse i et foretak i form av aksjer eller 

andre former for andeler i det kvalifiserte por-

teføljeforetakets kapital, som er utstedt til dets investorer, 

h) «egenkapitallignende midler» alle typer finansierings-

instrumenter som er en kombinasjon av egenkapital og 

gjeld, der avkastningen av instrumentet er knyttet til det 

kvalifiserte porteføljeforetakets overskudd eller tap, og der 

tilbakebetalingen av instrumentet ved mislighold ikke er 

sikret fullt ut, 

i) «markedsføring» direkte eller indirekte tilbud eller 

plassering på initiativ fra forvalteren av et kvalifisert 

venturekapitalfond eller på dennes vegne, som gjelder 

andeler eller aksjer i et kvalifisert venturekapitalfond som 

denne forvalter, og som er rettet mot investorer som er 

hjemmehørende i eller har forretningskontor i Unionen, 

j) «forpliktet kapital» en forpliktelse som pålegger en investor 

å erverve en interesse i eller å yte et kapitalinnskudd til det 

kvalifiserte venturekapitalfondet innenfor en tidsramme 

som er fastsatt i fondets regler eller stiftelsesdokumenter, 

k) «hjemstat» den medlemsstaten der forvalteren av et 

kvalifisert venturekapitalfond er etablert og er underlagt 

registreringsplikt hos vedkommende myndigheter i samsvar 

med artikkel 3 nr. 3 bokstav a) i direktiv 2011/61/EU, 

l) «vertsstat» en annen medlemsstat enn hjemstaten, der 

forvalteren av et kvalifisert venturekapitalfond markeds-

fører det kvalifiserte venturekapitalfondet i samsvar med 

denne forordning, 

m) «vedkommende myndighet» den nasjonale myndighet som 

hjemstaten i henhold til lov eller forskrift utpeker til å 

registrere forvaltere av innretninger for kollektiv investering 

som omfattes av denne forordning. 

Med hensyn til første ledd bokstav c) skal det kvalifiserte 

venturekapitalfondet selv registreres som forvalter av et 

kvalifisert venturekapitalfond i samsvar med artikkel 14 dersom 

det kvalifiserte venturekapitalfondet har en juridisk form som 

tillater intern forvaltning, og fondets styringsorgan velger ikke å 

utpeke en ekstern forvalter. Et kvalifisert venturekapitalfond 

som er registrert som en intern forvalter av et kvalifisert 

venturekapitalfond, skal ikke registreres som en ekstern 

forvalter av et kvalifisert venturekapitalfond som tilhører andre 

innretninger for kollektiv investering. 

KAPITTEL II 

VILKÅR FOR BRUK AV BETEGNELSEN «EUVECA» 

Artikkel 4 

Forvaltere av kvalifiserte venturekapitalfond som oppfyller 

kravene i dette kapittel, skal ha rett til å bruke betegnelsen 

«EuVECA» i forbindelse med markedsføring av kvalifiserte 

venturekapitalfond i Unionen. 

Artikkel 5 

1.  Forvaltere av kvalifiserte venturekapitalfond skal sikre at 

det ved erverv av eiendeler som ikke er kvalifiserte investe-

ringer, ikke brukes mer enn 30 % av fondets samlede kapital-

innskudd og forpliktede, men ikke-innkalte kapital. Terskel-

verdien på 30 % skal beregnes på grunnlag av de beløpene som 

kan investeres etter fradrag av alle relevante kostnader. 

Beholdninger av kontanter eller kontantekvivalenter skal ikke 

tas med i beregningen av denne terskelverdien ettersom 

kontanter og kontantekvivalenter ikke skal anses som 

investeringer. 

2.  Forvaltere av kvalifiserte venturekapitalfond skal på 

nivået for det kvalifiserte venturekapitalfondet ikke bruke 

metoder som øker fondets eksponering utover nivået for dets 

forpliktede kapital, uavhengig av om det skjer ved lån av 

kontanter eller verdipapirer, gjennom derivatposisjoner eller 

på andre måter. 

3.  Forvaltere av kvalifiserte venturekapitalfond kan låne, 

utstede gjeldsforpliktelser eller gi garantier på nivået for det 

kvalifiserte venturekapitalfondet bare når slike lån, gjelds-

forpliktelser eller garantier dekkes av ikke-innkalte forpliktelser. 

Artikkel 6 

1.  Forvaltere av kvalifiserte venturekapitalfond skal 

markedsføre andelene og aksjene i kvalifiserte venturekapital-

fond bare overfor investorer som anses som profesjonelle 

kunder i henhold til avsnitt I i vedlegg II til direktiv 2004/39/EF, 

eller som på anmodning kan behandles som profesjonelle 

kunder i henhold til avsnitt II i vedlegg II til direktiv 

2004/39/EF, eller overfor andre investorer som 

a)  forplikter seg til å investere minst 100 000 euro, og 

b)  skriftlig i et annet dokument enn den kontrakten som skal 

inngås om investeringsforpliktelsen, erklærer at de er klar 

over de risikoene som er knyttet til den planlagte for-

pliktelsen eller investeringen.  
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2.  Nr. 1 får ikke anvendelse på investeringer som foretas av 

ledere, direktører eller ansatte som deltar i forvaltningen hos en 

forvalter av et kvalifisert venturekapitalfond, når de investerer i 

det kvalifiserte venturekapitalfondet som de forvalter. 

Artikkel 7 

Forvaltere av kvalifiserte venturekapitalfond skal i forbindelse 

med de kvalifiserte venturekapitalfondene som de forvalter 

a)  handle ærlig, rettferdig og med behørig sakkyndighet, 

omhu og aktsomhet under utøvelsen av sin virksomhet, 

b)  anvende egnede retningslinjer og framgangsmåter for å 

hindre utilbørlig praksis som med rimelighet kan 

forventes å påvirke investorenes og de kvalifiserte 

porteføljeforetakenes interesser, 

c)  utøve sin forretningsvirksomhet på en måte som fremmer 

interessene til de kvalifiserte venturekapitalfondene som de 

forvalter, og til investorene i disse fondene og beskytter 

markedets integritet, 

d)  vise stor aktsomhet ved valg av og løpende tilsyn med 

investeringer i kvalifiserte porteføljeforetak, 

e)  ha tilstrekkelig kunnskap om og forståelse av de kvalifiserte 

porteføljeforetakene som de investerer i, 

f)  behandle sine investorer rettferdig, 

g)  sikre at ingen investorer gis særbehandling, med mindre 

det er opplyst om slik særbehandling i det kvalifiserte 

venturekapitalfondets regler eller stiftelsesdokumenter. 

Artikkel 8 

1.  Dersom en forvalter av et kvalifisert venturekapitalfond 

utkontrakterer funksjoner til tredjepart, berører det ikke 

forvalterens ansvar overfor det kvalifiserte venturekapitalfondet 

og dets investorer. Forvalteren skal ikke utkontraktere 

funksjoner i et slikt omfang at denne i praksis ikke lenger kan 

anses som forvalteren av det kvalifiserte venturekapitalfondet, 

men i stedet har blitt et postkasseselskap. 

2.  Utkontrakteringen av funksjoner i henhold til nr. 1 skal 

ikke undergrave et effektivt tilsyn med forvalteren av et 

kvalifisert venturekapitalfond, og skal særlig ikke hindre 

forvalteren i å handle, eller det kvalifiserte venturekapitalfondet 

i å bli forvaltet, på en måte som ivaretar investorenes interesser 

best mulig. 

Artikkel 9 

1.  Forvaltere av kvalifiserte venturekapitalfond skal 

identifisere og unngå interessekonflikter og, når slike konflikter 

ikke kan unngås, håndtere og overvåke og, i samsvar med nr. 4, 

umiddelbart opplyse om disse interessekonfliktene for å hindre 

at de påvirker de kvalifiserte venturekapitalfondene og deres 

investorer negativt, og sikre at de kvalifiserte venturekapital-

fondene som de forvalter, behandles rettferdig. 

2.  Forvaltere av kvalifiserte venturekapitalfond skal særlig 

identifisere interessekonflikter som kan oppstå mellom 

a)  forvaltere av kvalifiserte venturekapitalfond, personer 

som faktisk leder forvalternes virksomhet, ansatte hos 

eller personer som direkte eller indirekte kontrollerer eller 

kontrolleres av disse forvalterne, og det kvalifiserte 

venturekapitalfondet som forvaltes av disse forvalterne, 

eller dets investorer, 

b)  det kvalifiserte venturekapitalfondet eller dets investorer 

og et annet kvalifisert venturekapitalfond som forvaltes av 

den samme forvalteren, eller dets investorer, 

c)  det kvalifiserte venturekapitalfondet eller dets investorer 

og en innretning for kollektiv investering eller et UCITS 

som forvaltes av den samme forvalteren, eller dets 

investorer. 

3.  Forvaltere av kvalifiserte venturekapitalfond skal 

opprettholde og anvende effektive organisatoriske og admini-

strative ordninger for å oppfylle kravene i nr. 1 og 2. 

4.  Opplysninger om interessekonflikter omhandlet i nr. 1 

skal gis dersom de organisatoriske ordningene som forvalteren 

av et kvalifisert venturekapitalfond har innført for å identifisere, 

hindre, håndtere og overvåke interessekonflikter, ikke er 

tilstrekkelige til med rimelig sikkerhet å forhindre at inves-

torenes interesser skades. En forvalter av et kvalifisert venture-

kapitalfond skal gi investorene klare opplysninger om 

interessekonfliktenes allmenne art og/eller kilder før den påtar 

seg oppgaver på deres vegne.  
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5.  Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta delegerte 

rettsakter i samsvar med artikkel 25 som gir nærmere 

opplysninger om 

a)  de ulike typene interessekonflikter nevnt i nr. 2 i denne 

artikkel, 

b)  de tiltakene som forvaltere av kvalifiserte venturekapital-

fond skal treffe når det gjelder strukturer og organisatoriske 

og administrative framgangsmåter for å identifisere, hindre, 

håndtere, overvåke og opplyse om interessekonflikter. 

Artikkel 10 

1.  Forvaltere av kvalifiserte venturekapitalfond skal til 

enhver tid ha tilstrekkelig ansvarlig kapital og bruke 

tilstrekkelige og hensiktsmessige menneskelige og tekniske 

ressurser for å sikre korrekt forvaltning av de kvalifiserte 

venturekapitalfondene. 

2.  Forvaltere av kvalifiserte venturekapitalfond skal sørge for 

at de til enhver tid kan vise at de har tilstrekkelig ansvarlig 

kapital til å opprettholde virksomheten, og at de kan framlegge 

sin begrunnelse for at disse midlene er tilstrekkelige, som angitt 

i artikkel 13. 

Artikkel 11 

1.  Regler for verdsetting av eiendeler skal fastsettes i det 

kvalifiserte venturekapitalfondets regler eller stiftelses-

dokumenter og skal sikre en forsvarlig og gjennomsiktig 

verdsettingsprosess. 

2.  De anvendte framgangsmåtene for verdsetting skal sikre 

at eiendelene verdsettes på riktig måte, og at eiendelens verdi 

beregnes minst en gang i året. 

Artikkel 12 

1.  Forvaltere av kvalifiserte venturekapitalfond skal for hvert 

kvalifisert venturekapitalfond som de forvalter, gjøre en 

årsrapport tilgjengelig for hjemstatens vedkommende 

myndighet senest seks måneder etter regnskapsårets slutt. 

Rapporten skal inneholde en beskrivelse av porteføljesammen-

setningen i det kvalifiserte venturekapitalfondet og av 

virksomheten i det foregående året. Den skal også opplyse om 

overskuddet til det kvalifiserte venturekapitalfondet ved slutten 

av dets levetid og, dersom det er hensiktsmessig, om overskudd 

som er utdelt i fondets levetid. Den skal inneholde det 

kvalifiserte venturekapitalfondets reviderte regnskap. 

Årsrapporten skal utarbeides i samsvar med gjeldende 

regnskapsstandarder og de vilkårene som er avtalt mellom 

forvalterne av kvalifiserte venturekapitalfond og investorene. 

Forvaltere av kvalifiserte venturekapitalfond skal på anmodning 

oversende rapporten til investorene. Forvaltere av kvalifiserte 

venturekapitalfond og investorer kan avtale at de skal utveksle 

ytterligere opplysninger. 

2.  Det skal minst en gang i året foretas en revisjon av det 

kvalifiserte venturekapitalfondet. Revisjonen skal bekrefte at 

penger og eiendeler innehas av det kvalifiserte venturekapital-

fondet, og at forvalteren av et kvalifisert venturekapitalfond 

har utarbeidet hensiktsmessig dokumentasjon og gjennomført 

kontroller i forbindelse med utøvelsen av mandatet eller 

kontrollen over pengene og eiendelene til det kvalifiserte 

venturekapitalfondet og dets investorer. 

3.  Dersom forvalteren av et kvalifisert venturekapitalfond er 

pålagt å offentliggjøre en årsrapport om det kvalifiserte venture-

kapitalfondet i samsvar med artikkel 4 i europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2004/109/EF av 15. desember 2004 om harmonise-

ring av innsynskrav med hensyn til opplysninger om utstedere 

av verdipapirer som er opptatt til notering på et regulert 

marked(1), kan opplysningene nevnt i nr. 1 framlegges separat 

eller som et tillegg til årsrapporten. 

Artikkel 13 

1.  Forvaltere av kvalifiserte venturekapitalfond skal i 

forbindelse med de kvalifiserte venturekapitalfondene som de 

forvalter, på en klar og forståelig måte opplyse investorene, 

før de treffer beslutning om å investere, om følgende: 

a)  identiteten til forvalteren og eventuelle andre tjenesteytere 

som forvalteren har inngått avtale med i forbindelse med 

forvaltningen av det kvalifiserte venturekapitalfondet, og 

en beskrivelse av deres oppgaver, 

b)  den ansvarlige kapitalen som er tilgjengelig for forvalteren, 

og en nærmere redegjørelse for hvorfor forvalteren anser 

dette beløpet som tilstrekkelig til å opprettholde de 

menneskelige og tekniske ressurser som er nødvendige for å 

sikre korrekt forvaltning av dens kvalifiserte venturekapital-

fond, 

c)  en beskrivelse av investeringsstrategien og målene til det 

kvalifiserte venturekapitalfondet, herunder 

i) hvilke typer kvalifiserte porteføljeforetak den har til 

hensikt å investere i,  

  

(1) EUT L 390 av 31.12.2004, s. 38. 
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ii) eventuelle andre kvalifiserte venturekapitalfond den 

har til hensikt å investere i, 

iii) hvilke typer kvalifiserte porteføljeforetak som 

eventuelle andre kvalifiserte venturekapitalfond, som 

nevnt i punkt ii), har til hensikt å investere i, 

iv) de ikke-kvalifiserte investeringene som den har til 

hensikt å foreta, 

v) de teknikkene den har til hensikt å bruke, og 

vi) eventuelle gjeldende investeringsbegrensninger, 

d)  en beskrivelse av det kvalifiserte venturekapitalfondets 

risikoprofil og av eventuelle risikoer knyttet til de 

eiendelene som fondet kan investere i, eller til de investe-

ringsteknikkene som kan brukes, 

e)  en beskrivelse av framgangsmåten for verdsetting og 

metoden for prisfastsetting som brukes for å verdsette 

eiendelene til det kvalifiserte venturekapitalfondet, herunder 

metodene som brukes ved verdsetting av kvalifiserte 

porteføljeforetak, 

f)  en beskrivelse av hvordan godtgjøringen til forvalteren av 

et kvalifisert venturekapitalfond beregnes, 

g)  en beskrivelse av alle relevante kostnader med angivelse 

av det høyeste beløpet av disse, 

h)  de tidligere resultatene til det kvalifiserte venturekapital-

fondet, dersom slike opplysninger er tilgjengelige, 

i)  støttetjenester for foretak og annen støttevirksomhet som 

forvalteren av et kvalifisert venturekapitalfond yter eller 

utøver, eller som leveres av tredjepart for å fremme 

utviklingen, veksten eller andre aspekter ved den løpende 

driften i de kvalifiserte porteføljeforetakene som det 

kvalifiserte venturekapitalfondet investerer i, eller, dersom 

disse tjenestene eller denne virksomheten ikke ytes eller 

utøves, en begrunnelse for dette, 

j)  en beskrivelse av de framgangsmåtene som det kvalifiserte 

venturekapitalfondet kan benytte for å endre sin investe-

ringsstrategi eller investeringspolitikk, eller begge. 

2.  Alle opplysningene nevnt i nr. 1 skal være korrekte, 

klare og ikke villedende. De skal ajourføres og, dersom det er 

relevant, regelmessig gjennomgås. 

3.  Dersom det kvalifiserte venturekapitalfondet er pålagt å 

offentliggjøre et prospekt i samsvar med europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2003/71/EF av 4. november 2003 om det prospekt 

som skal offentliggjøres når verdipapirer legges ut til offentlig 

tegning eller opptas til notering(1) eller i samsvar med gjeldende 

nasjonal lovgivning for det kvalifiserte venturekapitalfondet, 

kan opplysningene nevnt i nr. 1 i denne artikkel framlegges 

separat eller som en del av prospektet. 

KAPITTEL III 

TILSYN OG FORVALTNINGSSAMARBEID 

Artikkel 14 

1.  Forvaltere av kvalifiserte venturekapitalfond som har til 

hensikt å bruke betegnelsen «EuVECA» i markedsføringen av 

sine kvalifiserte venturekapitalfond, skal underrette hjemstatens 

vedkommende myndighet om dette og gi følgende opplys-

ninger: 

a)  identiteten til de personene som faktisk leder virksomheten 

til en forvalter av et kvalifisert venturekapitalfond, 

b)  identiteten til de kvalifiserte venturekapitalfondene hvis 

andeler eller aksjer skal markedsføres, og deres investe-

ringsstrategier, 

c)  opplysninger om de tiltakene som er truffet for å oppfylle 

kravene i kapittel II, 

d)  en liste over medlemsstater der forvalteren av et kvalifisert 

venturekapitalfond har til hensikt å markedsføre de enkelte 

kvalifiserte venturekapitalfondene, 

e)  en liste over medlemsstater der forvalteren av et kvalifi-

sert venturekapitalfond har etablert eller har til hensikt å 

etablere kvalifiserte venturekapitalfond. 

2.  Hjemstatens vedkommende myndighet skal registrere 

forvalteren av det kvalifiserte venturekapitalfondet bare 

dersom følgende vilkår er oppfylt: 

a)  de personene som faktisk leder virksomheten til en forvalter 

av et kvalifisert venturekapitalfond, har tilstrekkelig god 

vandel og tilstrekkelig erfaring også i forbindelse med de 

investeringsstrategiene som benyttes av forvalteren av et 

kvalifisert venturekapitalfond,  

  

(1) EUT L 345 av 31.12.2003, s. 64. 
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b)  opplysningene som kreves i nr. 1, er fullstendige, 

c)  tiltakene som er meldt i henhold til nr. 1 bokstav c), er 

hensiktsmessige for å oppfylle kravene i kapittel II, 

d)  listen som framlegges i henhold til nr. 1 bokstav e) i 

denne artikkel, viser at alle kvalifiserte venturekapitalfond 

er etablert i samsvar med artikkel 3 bokstav b) iii). 

3.  Registrering i henhold til denne artikkel skal være gyldig 

på hele Unionens territorium og gjøre det mulig for forvaltere 

av kvalifiserte venturekapitalfond å markedsføre kvalifiserte 

venturekapitalfond under betegnelsen «EuVECA» i hele 

Unionen. 

Artikkel 15 

Forvaltere av kvalifiserte venturekapitalfond skal underrette 

hjemstatens vedkommende myndighet om hvor de har til 

hensikt å markedsføre 

a)  et nytt kvalifisert venturekapitalfond, eller 

b)  et eksisterende kvalifisert venturekapitalfond i en 

medlemsstat som ikke er oppført på listen omhandlet i 

artikkel 14 nr. 1 bokstav d). 

Artikkel 16 

1.  Umiddelbart etter registreringen av en forvalter av et 

kvalifisert venturekapitalfond, tilføyelse av et nytt kvalifisert 

venturekapitalfond, tilføyelse av et nytt hjemsted for 

etableringen av et kvalifisert venturekapitalfond eller tilføyelse 

av en ny medlemsstat der forvalteren av et kvalifisert venture-

kapitalfond har til hensikt å markedsføre kvalifiserte venture-

kapitalfond, skal hjemstatens vedkommende myndighet 

underrette medlemsstatene som er angitt i samsvar med artikkel 

14 nr. 1 bokstav d), og ESMA om dette. 

2.  Vertsstatene som er angitt i samsvar med artikkel 14 nr. 

1 bokstav d), skal ikke pålegge en forvalter av et kvalifisert 

venturekapitalfond som er registrert i samsvar med artikkel 

14, krav eller administrative framgangsmåter i forbindelse 

med markedsføring av kvalifiserte venturekapitalfond, og skal 

ikke kreve at markedsføringen godkjennes før den innledes. 

3.  For å sikre ensartede vilkår for anvendelsen av denne 

artikkel skal ESMA utarbeide utkast til tekniske gjennom-

føringsstandarder som fastsetter formatet for meldingen i 

henhold til denne artikkel. 

4.  ESMA skal framlegge disse utkastene til tekniske 

gjennomføringsstandarder for Kommisjonen innen  

16. februar 2014. 

5.  Kommisjonen gis myndighet til å vedta de tekniske 

gjennomføringsstandardene nevnt i nr. 3 i denne artikkel etter 

framgangsmåten fastsatt i artikkel 15 i forordning (EU) 

nr. 1095/2010. 

Artikkel 17 

ESMA skal opprettholde en sentral database som er offentlig 

tilgjengelig på internett, med en liste over alle forvaltere av 

kvalifiserte venturekapitalfond som er registrert i samsvar med 

artikkel 14, og de kvalifiserte venturekapitalfondene som de 

markedsfører, samt de statene der disse fondene markedsføres. 

Artikkel 18 

1.  Hjemstatens vedkommende myndighet skal føre tilsyn 

med oppfyllelsen av kravene i denne forordning. 

2.  Dersom en vedkommende myndighet i vertsstaten har 

klare og påviselige grunner til å tro at en forvalter av et 

kvalifisert venturekapitalfond overtrer denne forordning på 

dens territorium, skal den umiddelbart underrette hjemstatens 

vedkommende myndighet om dette. Vedkommende myndighet 

i hjemstaten skal treffe hensiktsmessige tiltak. 

3.  Dersom forvalteren av et kvalifisert venturekapitalfond 

fortsetter å opptre på en måte som er klart i strid med denne 

forordning, til tross for tiltak som er truffet av hjemstatens 

vedkommende myndighet, eller fordi denne vedkommende 

myndighet ikke har truffet tiltak innen en rimelig frist, kan 

vertsstatens vedkommende myndighet, etter å ha underrettet 

hjemstatens vedkommende myndighet, treffe alle egnede tiltak 

for å verne investorene, herunder forby den berørte forvalteren 

å fortsette å markedsføre sine kvalifiserte venturekapitalfond 

på vertsstatens territorium. 

Artikkel 19 

Vedkommende myndigheter skal i samsvar med nasjonal 

lovgivning ha all tilsyns- og granskingsmyndighet som er 

nødvendig for at de skal kunne utføre sine oppgaver. De skal 

særlig ha myndighet til 

a)  å anmode om tilgang til ethvert dokument i enhver form 

og motta eller ta kopi av det, 

b)  å kreve at forvalteren av et kvalifisert venturekapitalfond 

gir opplysninger umiddelbart, 

c)  å kreve opplysninger fra enhver person som har tilknytning 

til forvalteren av et kvalifisert venturekapitalfond eller til 

det kvalifiserte venturekapitalfondet,  
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d)  å foreta stedlig tilsyn med eller uten forhåndsvarsel, 

e)  å treffe egnede tiltak for å sikre at en forvalter av et 

kvalifisert venturekapitalfond fortsatt overholder 

bestemmelsene i denne forordning, 

f)  å utstede et påbud for å sikre at en forvalter av et 

kvalifisert venturekapitalfond overholder bestemmelsene i 

denne forordning og avstår fra å gjenta atferd som kan 

utgjøre en overtredelse av denne forordning. 

Artikkel 20 

1.  Medlemsstatene skal fastsette bestemmelser om 

administrative sanksjoner og andre tiltak som får anvendelse 

ved overtredelse av bestemmelsene i denne forordning, og skal 

treffe alle nødvendige tiltak for å sikre at de gjennomføres. De 

administrative sanksjonene og de andre tiltakene skal være 

virkningsfulle, stå i forhold til overtredelsen og virke 

avskrekkende. 

2.  Innen 16. mai 2015 skal medlemsstatene underrette 

Kommisjonen og ESMA om bestemmelsene nevnt i nr. 1. De 

skal straks underrette Kommisjonen og ESMA om eventuelle 

senere endringer av dem. 

Artikkel 21 

1.  Hjemstatens vedkommende myndighet skal, idet det tas 

hensyn til forholdsmessighetsprinsippet, treffe egnede tiltak som 

nevnt i nr. 2 dersom forvalteren av et kvalifisert venturekapital-

fond 

a)  i strid med artikkel 5 ikke oppfyller kravene til por-

teføljesammensetningen, 

b)  i strid med artikkel 6 markedsfører andeler og aksjer i et 

kvalifisert venturekapitalfond overfor ikke-kvalifiserte 

investorer, 

c)  bruker betegnelsen «EuVECA» uten å være registrert i 

samsvar med artikkel 14, 

d)  bruker betegnelsen «EuVECA» for å markedsføre fond 

som ikke er etablert i samsvar med artikkel 3 bokstav b) 

iii), 

e)  i strid med artikkel 14 har blitt registrert ved hjelp av 

uriktige opplysninger eller andre uregelmessigheter, 

f)  i strid med artikkel 7 bokstav a) ikke handler ærlig, 

rettferdig eller med behørig sakkyndighet, omhu og 

aktsomhet under utøvelsen av sin virksomhet, 

g)  i strid med artikkel 7 bokstav b) ikke anvender egnede 

retningslinjer og framgangsmåter for å hindre utilbørlig 

praksis, 

h)  gjentatte ganger unnlater å oppfylle kravene i artikkel 12 

med hensyn til årsrapporten, 

i)  gjentatte ganger unnlater å oppfylle plikten til å opplyse 

investorene i samsvar med artikkel 13. 

2.  I tilfellene nevnt i nr. 1 skal hjemstatens vedkommende 

myndighet ved behov 

a)  treffe tiltak for å sikre at en forvalter av et kvalifisert 

venturekapitalfond overholder artikkel 5 og 6, artikkel 7 

bokstav a) og b) og artikkel 12–14, 

b)  forby anvendelse av betegnelsen «EuVECA» og fjerne 

forvalteren av et kvalifisert venturekapitalfond fra 

registeret. 

3.  Hjemstatens vedkommende myndighet skal umiddelbart 

underrette vedkommende myndigheter i vertsstatene i samsvar 

med artikkel 14 nr. 1 bokstav d) og ESMA om at forvalteren 

av et kvalifisert venturekapitalfond er fjernet fra registeret 

nevnt i nr. 2 bokstav b) i denne artikkel. 

4.  Retten til å markedsføre et eller flere kvalifiserte 

venturekapitalfond under betegnelsen «EuVECA» opphører 

med umiddelbar virkning fra datoen for vedkommende 

myndighets beslutning nevnt i nr. 2 bokstav b). 

Artikkel 22 

1.  Vedkommende myndigheter og ESMA skal samarbeide 

for å utføre sine respektive oppgaver i henhold til denne 

forordning i samsvar med forordning (EU) nr. 1095/2010. 

2.  Vedkommende myndigheter og ESMA skal utveksle alle 

opplysninger og all dokumentasjon som er nødvendig for at de 

skal kunne utføre sine respektive oppgaver i henhold til denne 

forordning i samsvar med forordning (EU) nr. 1095/2010, 

særlig for å påvise overtredelser av bestemmelsene i denne 

forordning og bringe dem til opphør.  



Nr. 45/912 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 2.7.2020 

 

Artikkel 23 

1.  Alle personer som arbeider eller har arbeidet for 

vedkommende myndigheter eller for ESMA, samt revisorer 

eller sakkyndige som opptrer på vegne av vedkommende 

myndigheter eller ESMA, er underlagt taushetsplikt. Ingen 

fortrolige opplysninger som disse personene får i embets 

medfør, kan gis videre til noen annen person eller myndighet, 

unntatt i en oppsummert eller sammenfattet form som gjør det 

umulig å identifisere forvaltere av kvalifiserte venturekapital-

fond og kvalifiserte venturekapitalfond enkeltvis, uten at det 

berører tilfeller som omfattes av strafferett og framgangsmåter i 

henhold til denne forordning. 

2.  Medlemsstatenes vedkommende myndigheter eller 

ESMA skal ikke hindres i å utveksle opplysninger i samsvar 

med denne forordning eller annet unionsregelverk som får 

anvendelse på forvaltere av kvalifiserte venturekapitalfond og 

på kvalifiserte venturekapitalfond. 

3.  Dersom vedkommende myndigheter eller ESMA mottar 

fortrolige opplysninger i henhold til nr. 2, kan de anvende dem 

bare i embets medfør og i forbindelse med forvaltningssaker 

eller rettergang. 

Artikkel 24 

Ved uenighet mellom vedkommende myndigheter i medlems-

statene om en vurdering, handling eller unnlatelse som kan 

tilskrives en vedkommende myndighet på et område der denne 

forordning krever samarbeid eller samordning mellom ved-

kommende myndigheter fra mer enn én medlemsstat, kan 

vedkommende myndigheter henvise saken til ESMA, som kan 

handle i samsvar med den myndighet den er gitt i henhold til 

artikkel 19 i forordning (EU) nr. 1095/2010, med mindre 

uenigheten gjelder artikkel 3 bokstav b) iii) eller bokstav d) 

iv) i denne forordning. 

KAPITTEL IV 

OVERGANGS- OG SLUTTBESTEMMELSER 

Artikkel 25 

1.  Myndigheten til å vedta delegerte rettsakter gis Kommi-

sjonen med forbehold for vilkårene fastsatt i denne artikkel. 

2.  Den delegerte myndigheten nevnt i artikkel 9 nr. 5 skal gis 

til Kommisjonen for en periode på fire år fra 15. mai 2013. 

Kommisjonen skal utarbeide en rapport om den delegerte 

myndigheten senest ni måneder før utgangen av fireårsperioden. 

Den delegerte myndigheten skal stilltiende forlenges med 

perioder av samme varighet med mindre Europaparlamentet 

eller Rådet motsetter seg slik forlengelse senest tre måneder før 

utløpet av hver periode. 

3.  Den delegerte myndigheten nevnt i artikkel 9 nr. 5 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 9 nr. 5 

skal tre i kraft bare dersom verken Europaparlamentet eller 

Rådet har gjort innsigelse mot den delegerte rettsakten innen 

en frist på tre måneder etter at rettsakten ble meddelt 

Europaparlamentet og Rådet, eller dersom Europaparlamentet 

og Rådet innen utløpet av denne fristen begge har underrettet 

Kommisjonen om at de ikke har til hensikt å gjøre innsigelse. 

På Europaparlamentets eller Rådets initiativ forlenges denne 

fristen med tre måneder. 

Artikkel 26 

1.  Kommisjonen skal gjennomgå denne forordning i samsvar 

med nr. 2. Gjennomgåelsen skal omfatte en generell kartlegging 

av hvordan reglene i denne forordning virker og hvilke 

erfaringer som er gjort ved anvendelsen av dem, herunder med 

hensyn til 

a)  i hvilket omfang forvaltere av kvalifiserte venturekapital-

fond i forskjellige medlemsstater har brukt betegnelsen 

«EuVECA», innenlands eller over landegrensene, 

b)  geografisk og sektorvis fordeling av investeringene som 

kvalifiserte venturekapitalfond foretar, 

c)  om opplysningskravene i artikkel 13 er hensiktsmessige, 

særlig om de er tilstrekkelige til at investorene kan treffe 

en informert investeringsbeslutning, 

d)  hvordan forvaltere av kvalifiserte venturekapitalfond 

anvender de forskjellige kvalifiserte investeringene, særlig 

hvorvidt det er behov for å justere de kvalifiserte investe-

ringene i denne forordning, 

e)  muligheten for å utvide markedsføringen av kvalifiserte 

venturekapitalfond til også å omfatte ikke-profesjonelle 

investorer,  
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f)  effektiviteten, forholdsmessigheten og anvendelsen av 

medlemsstatenes administrative sanksjoner og andre tiltak 

i samsvar med denne forordning, 

g)  denne forordnings virkning på venturekapitalmarkedet, 

h)  muligheten for å tillate venturekapitalfond etablert i en 

tredjestat å bruke betegnelsen «EuVECA», idet det tas 

hensyn til erfaringen med anvendelsen av kommisjons-

rekommandasjonen om tiltak med sikte på å oppmuntre 

tredjestater til å anvende minstestandarder for god styring i 

skattesaker, 

i)  om det er hensiktsmessig å utfylle denne forordning med 

en depotmottakerordning, 

j)  en vurdering av eventuelle hindringer for investering i 

fond som bruker betegnelsen «EuVECA», herunder 

hvordan institusjonelle investorer påvirkes av annet 

unionsregelverk av tilsynsmessig art. 

2.  Gjennomgåelsen nevnt i nr. 1 skal foretas 

a)  innen 22. juli 2017 når det gjelder bokstav a)–g) og 

bokstav i) og j), og 

b)  innen 22. juli 2015 når det gjelder bokstav h). 

3.  Etter gjennomgåelsen nevnt i nr. 1 og etter samråd med 

ESMA skal Kommisjonen framlegge en rapport for 

Europaparlamentet og Rådet, eventuelt sammen med et forslag 

til regelverk. 

Artikkel 27 

1.  Kommisjonen skal innen 22. juli 2017 innlede en 

gjennomgåelse av samspillet mellom denne forordning og andre 

regler for innretninger for kollektiv investering og deres 

forvaltere, særlig reglene i direktiv 2011/61/EU. Denne 

gjennomgåelsen skal omfatte denne forordnings virkeområde. 

Under gjennomgåelsen skal det samles inn opplysninger for å 

vurdere om det er nødvendig å utvide virkeområdet og tillate 

forvaltere av venturekapitalfond med en samlet forvaltnings-

kapital som overstiger terskelverdien fastsatt i artikkel 2 nr. 1, å 

bli forvaltere av kvalifiserte venturekapitalfond i samsvar med 

denne forordning. 

2.  Etter gjennomgåelsen nevnt i nr. 1 og etter samråd  

med ESMA skal Kommisjonen framlegge en rapport for 

Europaparlamentet og Rådet, eventuelt sammen med et forslag 

til regelverk. 

Artikkel 28 

Denne forordning trer i kraft den 20. dagen etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 22. juli 2013, med unntak av artikkel 9 

nr. 5, som får anvendelse fra 15. mai 2013. 

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

Utferdiget i Strasbourg 17. april 2013. 

 For Europaparlamentet For Rådet 

 M. SCHULZ L. CREIGHTON 

 President  Formann 

 __________  
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EU) nr. 346/2013 

av 17. april 2013 

om europeiske fond for sosialt entreprenørskap(*) 

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 

sentralbank(1), 

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske 

og sosiale komité(2), 

etter den ordinære regelverksprosessen(3) og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Som følge av at stadig flere investorer har sosiale mål i 

tillegg til målet om økonomisk avkastning, har det 

oppstått et marked for sosiale investeringer, som blant 

annet omfatter investeringsfond rettet mot foretak med 

et sosialt formål. Slike investeringsfond yter finansiering 

til foretak med et sosialt formål, som fungerer som 

drivkraft for sosiale forandringer gjennom å tilby 

nyskapende løsninger på sosiale problemer, for 

eksempel ved å bidra til å håndtere de sosiale følgene av 

finanskrisen, og ved å gi et verdifullt bidrag til å oppnå 

målene for Europa 2020-strategien fastsatt i kommi-

sjonsmeldingen av 3. mars 2010 med tittelen «Europe 

2020: A strategy for delivering smart, sustainable and 

inclusive growth». 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 115 av 25.4.2013, 

s. 18, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 64/2018 av 

23. mars 2018 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX 

(Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions 

tidende nr. 6 av 30.1.2020, s. 51. 

(1) EUT C 175 av 19.6.2012, s. 11. 

(2) EUT C 229 av 31.7.2012, s. 55. 

(3) Europaparlamentets holdning av 12. mars 2013 (ennå ikke 

offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 21. mars 2013. 

2)  Denne forordning er et ledd i initiativet for sosialt 

entreprenørskap som Kommisjonen framla i sin 

melding av 25. oktober 2011 med tittelen «Social 

Business Initiative — Creating a favourable climate 

for social enterprises, key stakeholders in the social 

economy and innovation». 

3)  Det er nødvendig å fastsette felles regler for bruken av 

betegnelsen «EuSEF» for kvalifiserte fond for sosialt 

entreprenørskap, særlig når det gjelder portefølje-

sammensetningen i fond med denne betegnelsen, deres 

tillatte investeringsmål, hvilke investeringsverktøyer de 

kan anvende, og hvilke kategorier av investorer som er 

berettiget til å investere i dem i henhold til ensartede 

regler i Unionen. Uten slike felles regler vil det være en 

risiko for at medlemsstatene treffer ulike tiltak på 

nasjonalt plan som vil kunne ha direkte negativ 

innvirkning på og skape hindringer for et velfungerende 

indre marked, ettersom fond som ønsker å drive 

virksomhet i hele Unionen, da vil være underlagt ulike 

regler i de ulike medlemsstatene. Ulike kvalitetskrav til 

porteføljesammensetningen, investeringsmål og kvalifi-

serte investorer vil også kunne føre til ulikheter i 

investorvernet og skape usikkerhet om investerings-

forslag knyttet til kvalifiserte fond for sosialt 

entreprenørskap. Investorene bør dessuten kunne 

sammenligne investeringsforslagene fra ulike 

kvalifiserte fond for sosialt entreprenørskap. Det er 

nødvendig å fjerne vesentlige hindringer for kvalifiserte 

fond for sosialt entreprenørskap som vil innhente kapital 

på tvers av landegrensene, og å unngå konkurranse-

vridning mellom fondene og hindre at andre sannsynlige 

handelshindringer og vesentlige konkurransevridninger 

oppstår i framtiden. Rettsgrunnlaget for denne forord-

ning bør derfor være artikkel 114 i traktaten om Den 

europeiske unions virkemåte (TEUV) slik den tolkes i 

Den europeiske unions domstols rettspraksis. 

4)  Det er nødvendig å vedta en forordning som fastsetter 

ensartede regler for kvalifiserte fond for sosialt 

entreprenørskap, og som innfører tilsvarende forpliktel-

ser for deres forvaltere i alle medlemsstater som ønsker 

å innhente kapital i hele Unionen under betegnelsen 

«EuSEF». Disse kravene bør skape tillit blant investorer 

som ønsker å investere i slike fond. Denne forordning 

bør ikke få anvendelse på eksisterende nasjonale 

ordninger som tillater investering i foretak med et sosialt 

formål og ikke bruker betegnelsen «EuSEF».  

2020/EØS/45/76 
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5)  Ved at kvalitetskravene for bruken av betegnelsen 

«EuSEF» defineres i en forordning, sikres det at 

kravene får direkte anvendelse på forvaltere av 

innretninger for kollektiv investering som innhenter 

kapital under denne betegnelsen. Dette sikrer også 

ensartede vilkår for bruken av betegnelsen ettersom det 

hindrer at det innføres avvikende nasjonale krav som 

følge av gjennomføringen av et direktiv. Forvaltere av 

innretninger for kollektiv investering som bruker 

betegnelsen, bør følge de samme reglene i hele 

Unionen, noe som også vil øke tilliten blant investorer. 

Denne forordning forenkler reglene og reduserer 

forvalternes kostnader i forbindelse med etterlevelse 

av ofte avvikende nasjonale bestemmelser om slike 

fond, særlig for de forvalterne som ønsker å innhente 

kapital på tvers av landegrensene. Den bidrar også til å 

fjerne konkurransevridning. 

6)  Et kvalifisert fond for sosialt entreprenørskap bør 

kunne forvaltes eksternt eller internt. Når et kvalifisert 

fond for sosialt entreprenørskap forvaltes internt, er 

fondet også forvalter og bør derfor oppfylle alle krav 

til forvaltere i henhold til denne forordning og 

registreres i samsvar med denne forordning. Et internt 

forvaltet kvalifisert fond for sosialt entreprenørskap 

bør imidlertid ikke kunne være ekstern forvalter av 

andre innretninger for kollektiv investering eller av 

innretninger for kollektiv investering i omsettelige 

verdipapirer (UCITS). 

7)  For å klargjøre forholdet mellom denne forordning og 

andre bestemmelser om innretninger for kollektiv 

investering og deres forvaltere er det nødvendig å 

fastsette at denne forordning får anvendelse bare på 

forvaltere av andre innretninger for kollektiv investering 

enn UCITS-er som omfattes av europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2009/65/EF av 13. juli 2009 om samord-

ning av lover og forskrifter om innretninger for kollektiv 

investering i omsettelige verdipapirer (UCITS)(1), og 

som er etablert i Unionen og registrert hos ved-

kommende myndighet i deres hjemstat i samsvar med 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/61/EU av 

8. juni 2011 om forvaltere av alternative investerings-

fond(2), forutsatt at disse forvalterne forvalter porteføljer 

i kvalifiserte fond for sosialt entreprenørskap. Eksterne 

forvaltere av kvalifiserte fond for sosialt entreprenør-

skap som er registrert i henhold til denne forordning, bør 

imidlertid også kunne forvalte UCITS-er, forutsatt at det 

er gitt tillatelse i henhold til direktiv 2009/65/EF. 

  

(1) EUT L 302 av 17.11.2009, s. 32. 

(2) EUT L 174 av 1.7.2011, s. 1. 

8)  Videre får denne forordning anvendelse bare på 

forvaltere av innretninger for kollektiv investering med 

en samlet forvaltningskapital som ikke overstiger 

terskelverdien nevnt i artikkel 3 nr. 2 bokstav b) i 

direktiv 2011/61/EU. Beregningen av terskelverdien ved 

anvendelsen av denne forordning er den samme som for 

terskelverdien i artikkel 3 nr. 2 bokstav b) i direktiv 

2011/61/EU. 

9)  Forvaltere som er registrert i samsvar med denne 

forordning og har en samlet forvaltningskapital som 

senere øker slik at den overstiger terskelverdien nevnt i 

artikkel 3 nr. 2 bokstav b) i direktiv 2011/61/EU, og 

som derfor blir underlagt kravet om tillatelse fra 

vedkommende myndigheter i hjemstaten i samsvar 

med artikkel 6 i nevnte direktiv, bør imidlertid fortsatt 

kunne bruke betegnelsen «EuSEF» i forbindelse med 

markedsføringen av kvalifiserte fond for sosialt 

entreprenørskap i Unionen, forutsatt at de oppfyller 

kravene i nevnte direktiv og fortsatt til enhver tid 

oppfyller visse krav i denne forordning til bruken av 

betegnelsen «EuSEF» i forbindelse med kvalifiserte 

fond for sosialt entreprenørskap. Dette gjelder for både 

eksisterende kvalifiserte fond for sosialt 

entreprenørskap og kvalifiserte fond for sosialt 

entreprenørskap som etableres etter at terskelverdien er 

oversteget. 

10)  I tilfeller der forvaltere av innretninger for kollektiv 

investering ikke ønsker å bruke betegnelsen «EuSEF», 

får denne forordning ikke anvendelse. I slike tilfeller 

bør gjeldende nasjonale bestemmelser og allmenne 

unionsregler fortsatt få anvendelse. 

11)  Denne forordning bør fastsette ensartede regler for 

egenskapene til kvalifiserte fond for sosialt entreprenør-

skap, særlig med hensyn til hvilke kvalifiserte por-

teføljeforetak som kvalifiserte fond for sosialt 

entreprenørskap tillates å investere i, og de investerings-

instrumentene som skal anvendes. Dette er nødvendig 

for å skape et klart skille mellom kvalifiserte fond for 

sosialt entreprenørskap og alternative investeringsfond 

som har andre, mindre spesialiserte investerings-

strategier, for eksempel oppkjøp, som denne forordning 

ikke har som formål å fremme.  
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12)  For å sikre nødvendig klarhet og sikkerhet bør denne 

forordning også fastsette ensartede kriterier for å 

identifisere foretak med et sosialt formål som kan anses 

som kvalifiserte porteføljeforetak. Et foretak med et 

sosialt formål bør defineres som en aktør i samfunns-

økonomien som har som hovedmål å oppnå en sosial 

virkning framfor å skape overskudd for sine eiere eller 

aksjeeiere. Dets virksomhet består i å levere varer og 

tjenester til markedet, og det bruker sitt overskudd først 

og fremst til å nå sosiale mål. Det forvaltes på en 

ansvarlig og gjennomsiktig måte, særlig ved å trekke inn 

ansatte, kunder og parter som berøres av dets 

forretningsvirksomhet. 

13)  Ettersom hovedmålet for foretak med et sosialt formål er 

å skape positive sosiale virkninger snarere enn økt 

overskudd, bør denne forordning bare fremme støtte til 

kvalifiserte porteføljeforetak som arbeider for å oppnå 

målbare og positive sosiale virkninger. Målbare og 

positive sosiale virkninger kan omfatte yting av tjenester 

til innvandrere som ellers ikke ville hatt tilgang til 

tjenestene, eller gjeninntreden på arbeidsmarkedet for 

marginaliserte grupper ved at de får arbeid, utdanning 

eller annen støtte. Foretak med et sosialt formål bruker 

sitt overskudd til å nå sitt viktigste sosiale mål og drives 

på en ansvarlig og gjennomsiktig måte. Dersom et 

kvalifisert porteføljeforetak i et unntakstilfelle ønsker å 

dele ut overskudd til aksjeeierne og eierne, bør det ha 

forhåndsfastsatte framgangsmåter og regler for utdeling 

av overskudd. I disse reglene bør det presiseres at slik 

utdeling av overskudd ikke skal undergrave det 

kvalifiserte porteføljeforetakets viktigste sosiale mål. 

14)  Foretak med et sosialt formål omfatter en lang rekke 

foretak i forskjellige juridiske former, som leverer 

sosialtjenester eller varer til sårbare, marginaliserte, 

vanskeligstilte eller sosialt utestengte personer. Slike 

tjenester omfatter formidling av bolig, helsetjenester, 

hjelp til eldre eller personer med nedsatt funksjonsevne, 

barnepass, adgang til arbeid og utdanning samt 

behandling av avhengighet. Foretak med et sosialt 

formål omfatter også foretak som bruker en metode for 

produksjon av varer eller tjenester som er i samsvar med 

deres sosiale mål, men som driver en virksomhet som 

kan omfatte annet enn levering av sosiale varer eller 

tjenester. Slik virksomhet omfatter sosial og yrkes-

messig integrasjon gjennom å gi adgang til arbeid for 

mennesker som er vanskeligstilt særlig på grunn av 

utilstrekkelige kvalifikasjoner eller sosiale eller 

yrkesmessige problemer som fører til at de utstøtes og 

marginaliseres. Virksomheten kan også gjelde miljøvern 

med en samfunnsvirkning, for eksempel reduksjon av 

forurensing, gjenvinning og fornybar energi. 

15)  I samsvar med målet om en nøyaktig fastsettelse av 

hvilke innretninger for kollektiv investering som skal 

omfattes av denne forordning, og for å sikre at 

innhenting av kapital til innretninger med et sosialt 

formål vektlegges, bør kvalifiserte fond for sosialt 

entreprenørskap anses for å være fond som har til 

hensikt å investere minst 70 % av sitt samlede kapital-

innskudd og sin forpliktede, men ikke-innkalte kapital i 

slike foretak. Kvalifiserte fond for sosialt entreprenør-

skap bør ikke tillates å investere mer enn 30 % av sitt 

samlede kapitalinnskudd og sin forpliktede, men ikke-

innkalte kapital i eiendeler som ikke er kvalifiserte 

investeringer. Dette betyr at terskelverdien på 30 % til 

enhver tid bør være den øvre grensen for ikke-

kvalifiserte investeringer, og at terskelverdien på 70 % 

bør være forbeholdt kvalifiserte investeringer i levetiden 

til det kvalifiserte fondet for sosialt entreprenørskap. 

Disse terskelverdiene bør beregnes på grunnlag av de 

beløpene som kan investeres etter fradrag av alle 

relevante kostnader og beholdninger av kontanter og 

kontantekvivalenter. Denne forordning bør fastsette de 

nødvendige opplysningene for beregningen av de nevnte 

terskelverdiene for investering. 

16)  Denne forordning har som formål å øke framveksten av 

foretak med et sosialt formål i Unionen. Investeringer i 

kvalifiserte porteføljeforetak som er etablert i tredje-

stater, kan tilføre mer kapital til kvalifiserte fond for 

sosialt entreprenørskap og dermed være til fordel for 

foretak med et sosialt formål i Unionen. Denne 

forordning bør imidlertid under ingen omstendighet 

være til fordel for investeringer i porteføljeforetak som 

er etablert i tredjestater som kjennetegnes av en mangel 

på egnede samarbeidsordninger mellom vedkommende 

myndigheter i hjemstaten til forvalteren av det kvalifi-

serte fondet for sosialt entreprenørskap, og med enhver 

annen medlemsstat der det er hensikten at andelene eller 

aksjene i det kvalifiserte fondet for sosialt entreprenør-

skap skal markedsføres, eller av en mangel på effektiv 

utveksling av opplysninger i skattesaker. 

17)  Et kvalifisert fond for sosialt entreprenørskap bør som et 

første skritt etableres i Unionen for å være berettiget til å 

bruke betegnelsen «EuSEF» som fastsatt i denne 

forordning. Kommisjonen bør innen to år etter denne 

forordnings anvendelsesdato vurdere om bruken av 

betegnelsen «EuSEF» fortsatt skal være forbeholdt fond 

etablert i Unionen, idet det tas hensyn til erfaringen med 

anvendelsen av kommisjonsrekommandasjonen om 

tiltak med sikte på å oppmuntre tredjestater til å anvende 

minstestandarder for god styring i skattesaker.  
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18)  Forvaltere av kvalifiserte fond for sosialt entreprenør-

skap bør ha mulighet til å tiltrekke ytterligere tilsagn om 

kapitalinnskudd i løpet av et fonds levetid. Når neste 

investering i andre eiendeler enn kvalifiserte eiendeler 

overveies, bør det tas hensyn til slike ytterligere 

kapitalinnskudd i levetiden til det kvalifiserte fondet for 

sosialt entreprenørskap. Ytterligere kapitalinnskudd bør 

tillates i samsvar med kriterier og på vilkår som er 

fastsatt i reglene eller stiftelsesdokumentene for det 

kvalifiserte fondet for sosialt entreprenørskap. 

19)  Ettersom foretak med et sosialt formål har særlige 

finansieringsbehov, er det nødvendig å skape klarhet om 

hvilke typer instrumenter som et kvalifisert fond for 

sosialt entreprenørskap bør anvende til finansieringen. 

Denne forordning fastsetter derfor ensartede regler for 

instrumenter som er egnet for investeringene til det 

kvalifiserte fondet for sosialt entreprenørskap, som 

omfatter egenkapitalinstrumenter og egenkapital-

lignende instrumenter, gjeldsinstrumenter som 

egenveksler og innskuddsbevis, investeringer i andre 

kvalifiserte fond for sosialt entreprenørskap, lån med 

eller uten sikkerhet samt tilskudd. For å hindre 

utvanning av investeringene i kvalifiserte 

porteføljeforetak bør kvalifiserte fond for sosialt 

entreprenørskap få tillatelse til å investere i andre 

kvalifiserte fond for sosialt entreprenørskap bare dersom 

disse andre kvalifiserte fondene for sosialt 

entreprenørskap selv har investert høyst 10 % av sitt 

samlede kapitalinnskudd og sin forpliktede, men ikke-

innkalte kapital i andre kvalifiserte fond for sosialt 

entreprenørskap. 

20)  Kjernevirksomheten til kvalifiserte fond for sosialt 

entreprenørskap er å yte finansiering til foretak med et 

sosialt formål gjennom sine primærinvesteringer. 

Kvalifiserte fond for sosialt entreprenørskap bør verken 

delta i systemviktig bankvirksomhet utenfor de vanlige 

rammereglene for soliditetstilsyn (såkalt «skyggebank-

virksomhet») eller følge vanlige strategier for aktive 

eierfond, for eksempel lånefinansierte oppkjøp. 

21)  For å sikre nødvendig fleksibilitet i investeringspor-

teføljen kan kvalifiserte fond for sosialt entreprenørskap 

investere i andre eiendeler enn kvalifiserte investeringer, 

forutsatt at investeringene ikke overskrider terskel-

verdien på 30 % for ikke-kvalifiserte investeringer. 

Beholdninger av kontanter og kontantekvivalenter bør 

ikke tas med i beregningen av denne terskelverdien 

ettersom slike beholdninger ikke skal anses som investe-

ringer. Kvalifiserte fond for sosialt entreprenørskap bør 

foreta investeringer som er i tråd med deres etiske 

investeringsstrategi; de bør for eksempel ikke foreta 

investeringer som finansierer våpenindustrien, medfører 

risiko for brudd på menneskerettighetene eller medfører 

dumping av elektronisk avfall. 

22)  For å sikre at betegnelsen «EuSEF» er troverdig og lett 

gjenkjennelig for investorer i hele Unionen, bør bare 

forvaltere av kvalifiserte fond for sosialt entreprenør-

skap som oppfyller de ensartede kvalitetskriteriene i 

denne forordning, være berettiget til å bruke betegnelsen 

«EuSEF» når de markedsfører kvalifiserte fond for 

sosialt entreprenørskap i Unionen. 

23)  For å sikre at kvalifiserte fond for sosialt entreprenør-

skap har en klar og gjenkjennelig profil som er egnet 

for formålet, bør det finnes ensartede regler for 

porteføljesammensetningen og for de investerings-

teknikkene slike fond kan bruke. 

24)  For å sikre at kvalifiserte fond for sosialt entreprenør-

skap ikke bidrar til å skape systemrisiko, og at slike fond 

konsentrerer sine investeringer om støtte til kvalifiserte 

porteføljeforetak, bør bruk av finansiell giring på 

fondsnivå ikke være tillatt. Forvaltere av kvalifiserte 

fond for sosialt entreprenørskap bør kunne ta opp lån, 

utstede gjeldsforpliktelser eller gi garantier på nivået for 

det kvalifiserte fondet for sosialt entreprenørskap bare 

dersom slike lån, gjeldsforpliktelser eller garantier 

dekkes av ikke-innkalte forpliktelser og dermed ikke 

øker fondets eksponering utover nivået for dets 

forpliktede kapital. Kontantforskudd fra investorer i det 

kvalifiserte fondet for sosialt entreprenørskap, som er 

fullt dekket av tilsagn om kapitalinnskudd fra disse 

investorene, øker ikke eksponeringen til det kvalifiserte 

fondet for sosialt entreprenørskap og bør derfor være 

tillatt. For å gi fondet mulighet til å dekke ekstraordi-

nære likviditetsbehov som kan oppstå i tiden fra 

forpliktet kapital innkalles fra investorer til kapitalen 

faktisk settes inn på fondets kontoer, bør kortsiktige lån 

også være tillatt, forutsatt at lånebeløpet ikke overstiger 

fondets forpliktede, men ikke-innkalte kapital.  
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25)  Det bør fastsettes visse særlige beskyttelsestiltak for å 

sikre at kvalifiserte fond for sosialt entreprenørskap 

markedsføres bare overfor investorer som har tilstrek-

kelig erfaring, kunnskap og ekspertise til å ta sine egne 

investeringsbeslutninger og foreta en korrekt vurdering 

av risikoene som er knyttet til disse fondene, og for å 

bevare investorenes tillit og tiltro til kvalifiserte fond for 

sosialt entreprenørskap. Kvalifiserte fond for sosialt 

entreprenørskap bør derfor markedsføres bare overfor 

investorer som er profesjonelle kunder, eller som kan 

behandles som profesjonelle kunder i henhold til 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/39/EF av 21. 

april 2004 om markeder for finansielle instrumenter(1). 

For å få et tilstrekkelig bredt investorgrunnlag for 

investeringer i kvalifiserte fond for sosialt entreprenør-

skap er det imidlertid også ønskelig at visse andre 

investorer får tilgang til disse fondene, herunder 

privatpersoner med stor nettoformue. For disse andre 

investorene bør det fastsettes særlige beskyttelsestiltak 

for å sikre at kvalifiserte fond for sosialt entreprenørskap 

markedsføres bare overfor investorer som har en egnet 

profil til å foreta slike investeringer. Disse beskyttelses-

tiltakene utelukker markedsføring gjennom ordninger 

for regelmessig sparing. Videre bør ledere, direktører 

eller ansatte som deltar i forvaltningen hos en forvalter 

av et kvalifisert fond for sosialt entreprenørskap,  

kunne investere i de kvalifiserte fondene for sosialt 

entreprenørskap som de forvalter, ettersom slike 

personer har tilstrekkelig kunnskap til å delta i slike 

investeringer. 

26)  For å sikre at betegnelsen «EuSEF» brukes bare av 

forvaltere av kvalifiserte fond for sosialt entreprenør-

skap som oppfyller ensartede kvalitetskriterier for 

markedsatferd, bør det fastsettes bestemmelser om 

forretningsskikk og disse forvalternes forhold til inves-

torene. Av samme grunn bør det fastsettes ensartede 

vilkår for slike forvalteres håndtering av interessekon-

flikter. Disse bestemmelsene og vilkårene bør også 

pålegge forvalteren å innføre de organisatoriske og 

administrative ordningene som er nødvendige for å sikre 

korrekt håndtering av interessekonflikter. 

27)  Dersom en forvalter av et kvalifisert fond for sosialt 

entreprenørskap har til hensikt å utkontraktere 

funksjoner til tredjepart, bør forvalterens ansvar overfor 

det kvalifiserte fondet for sosialt entreprenørskap og 

fondets investorer ikke berøres av en slik utkontrakte-

ring av funksjoner til en tredjepart. Videre bør 

  

(1) EUT L 145 av 30.4.2004, s. 1. 

forvalteren ikke utkontraktere funksjoner i et slikt 

omfang at denne i realiteten ikke lenger kan anses som 

forvalter av et kvalifisert fond for sosialt entreprenør-

skap, men i stedet har blitt et postkasseselskap. 

Forvalteren bør til enhver tid fortsatt være ansvarlig for 

at utkontrakterte funksjoner ivaretas korrekt og i 

samsvar med denne forordning. Utkontrakteringen av 

funksjoner bør ikke undergrave et effektivt tilsyn med 

forvalteren, og bør særlig ikke hindre forvalteren i å 

handle, eller fondet i å bli forvaltet, på en måte som 

ivaretar investorenes interesser best mulig. 

28)  Investeringsfond rettet mot foretak med et sosialt 

formål kjennetegnes særlig ved at de i tillegg til å gi 

investorer økonomisk avkastning, har som mål å oppnå 

positive sosiale virkninger, noe som skiller dem fra 

andre typer investeringsfond. Denne forordning bør 

derfor inneholde krav om at forvaltere av kvalifiserte 

fond for sosialt entreprenørskap innfører fram-

gangsmåter for å måle de positive sosiale virkningene 

som skal oppnås gjennom investeringer i kvalifiserte 

porteføljeforetak. 

29)  Fond som er rettet mot sosiale virkninger eller resultater, 

vurderer og samler for tiden vanligvis opplysninger om i 

hvilket omfang foretak med et sosialt formål oppnår de 

ønskede resultatene eller virkningene. Det finnes en lang 

rekke forskjellige sosiale resultater eller virkninger som 

et foretak med sosialt formål kan ha som mål å oppnå. 

Det er dermed utviklet forskjellige metoder for å 

identifisere og måle de sosiale resultatene eller virknin-

gene. For eksempel kan et foretak som søker å ansette 

vanskeligstilte personer, rapportere antallet slike 

personer som har fått hjelp, og som ellers ikke ville blitt 

ansatt, og et foretak som søker å forbedre rehabilite-

ringen av tidligere innsatte, kan vurdere sine resultater 

på grunnlag av antall nye lovbrudd. Fondene hjelper 

foretak med et sosialt formål med å utarbeide og gi 

opplysninger om sine mål og resultater, og med å samle 

inn opplysningene for investorene. Opplysninger om 

sosiale resultater og virkninger er svært viktige for 

investorer, men det er samtidig vanskelig å sammen-

ligne forskjellige foretak med et sosialt formål og 

forskjellige fond, både på grunn av forskjellen mellom 

de sosiale resultatene og virkningene som søkes 

oppnådd, og på grunn av de mange forskjellige til-

nærmingsmåtene. For å fremme størst mulig konsekvens 

og sammenlignbarhet på lang sikt for slike opplysninger 

og mest mulig effektivitet i framgangsmåtene for 

innsamling av opplysningene bør det utarbeides 

delegerte rettsakter på dette området. Slike delegerte 

rettsakter bør også sikre større klarhet for til-

synsmyndigheter, kvalifiserte fond for sosialt 

entreprenørskap og foretak med et sosialt formål.  
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30)  For å sikre at betegnelsen «EuSEF» har integritet, bør 

det fastsettes kvalitetskriterier for organisasjonen hos 

forvaltere av kvalifiserte fond for sosialt entreprenør-

skap. Det bør derfor fastsettes ensartede og rimelige 

krav om å ha tilstrekkelige tekniske ressurser og 

menneskelige ressurser. 

31)  For å sikre at kvalifiserte fond for sosialt entreprenør-

skap forvaltes på riktig måte, og at deres forvaltere kan 

dekke potensielle risikoer som oppstår som følge av 

deres virksomhet, bør det fastsettes ensartede og 

rimelige krav om at forvaltere av kvalifiserte fond for 

sosialt entreprenørskap skal ha tilstrekkelig ansvarlig 

kapital. Den ansvarlige kapitalen bør være tilstrekkelig 

til å sikre kontinuitet i og korrekt forvaltning av 

kvalifiserte fond for sosialt entreprenørskap. 

32)  Av hensyn til investorvernet er det nødvendig å sikre at 

eiendelene til kvalifiserte fond for sosialt entreprenør-

skap er vurdert på riktig måte. Reglene eller stiftelses-

dokumentene til kvalifiserte fond for sosialt entreprenør-

skap bør derfor inneholde bestemmelser om verdset-

tingen av eiendeler. Dette bør sikre verdsettingens 

integritet og gjennomsiktighet. 

33)  For å sikre at forvaltere av kvalifiserte fond for sosialt 

entreprenørskap som bruker betegnelsen «EuSEF», 

redegjør tilstrekkelig for sin virksomhet, bør det 

innføres ensartede regler for årsrapporter. 

34)  Denne forordning omfatter beskyttelsestiltak som skal 

sikre at fondene anvendes på riktig måte, men til-

synsmyndighetene bør likevel passe nøye på at disse 

beskyttelsestiltakene overholdes. 

35)  For å sikre at betegnelsen «EuSEF» har integritet i 

investorenes øyne, må den brukes bare av forvaltere av 

kvalifiserte fond for sosialt entreprenørskap som gir fullt 

innsyn i sin investeringspolitikk og sine investeringsmål. 

Det bør derfor fastsettes ensartede regler for forvalteres 

opplysningsplikt overfor investorene. Disse reglene bør 

omfatte opplysninger som er spesifikke for investeringer 

i foretak med et sosialt formål, for å sikre bedre samsvar 

og sammenlignbarhet for slike opplysninger. Dette 

omfatter opplysninger om de kriteriene og framgangs-

måtene som anvendes for å velge bestemte kvalifiserte 

porteføljeforetak som investeringsmål. Dette omfatter 

også opplysninger om hvilke positive sosiale virkninger 

som skal oppnås gjennom investeringspolitikken, og 

hvordan dette bør overvåkes og vurderes. For å sikre at 

investorene har nødvendig tillit og tiltro til slike 

investeringer, er det også behov for opplysninger om de 

av eiendelene til kvalifiserte fond for sosialt entreprenør-

skap som ikke investeres i kvalifiserte porteføljeforetak, 

og om hvordan disse velges ut. 

36)  For å sikre effektivt tilsyn med de ensartede kravene i 

denne forordning bør hjemstatens vedkommende 

myndighet føre tilsyn med om forvalteren av et 

kvalifisert fond for sosialt entreprenørskap oppfyller 

de ensartede kravene i denne forordning. Derfor bør 

forvaltere som har til hensikt å markedsføre sine fond 

under betegnelsen «EuSEF», underrette vedkommende 

myndighet i hjemstaten om denne hensikten. 

Vedkommende myndighet bør registrere forvalteren 

dersom alle nødvendige opplysninger er gitt og egnede 

tiltak er truffet med sikte på å oppfylle kravene i denne 

forordning. Denne registreringen bør være gyldig i 

hele Unionen. 

37)  For å lette en effektiv markedsføring av kvalifiserte 

fond for sosialt entreprenørskap på tvers av landegren-

sene bør registreringen av forvalteren skje så raskt som 

mulig. 

38)  For å sikre effektivt tilsyn med overholdelsen av de 

ensartede kriteriene i denne forordning bør det fast-

settes bestemmelser om i hvilke tilfeller de opplysnin-

gene som er gitt til hjemstatens vedkommende 

myndighet, skal ajourføres. 

39)  For å sikre effektivt tilsyn med kravene i denne 

forordning bør det også fastsettes bestemmelser om en 

framgangsmåte for meldinger over landegrensene 

mellom vedkommende tilsynsmyndigheter, som skal 

utløses når en forvalter av et kvalifisert fond for sosialt 

entreprenørskap registreres i hjemstaten.  
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40)  For å opprettholde gjennomsiktige vilkår for 

markedsføring av kvalifiserte fond for sosialt 

entreprenørskap i hele Unionen, bør Den europeiske 

tilsynsmyndighet (Den europeiske verdipapir- og 

markedstilsynsmyndighet) (ESMA), som er opprettet 

ved europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 

1095/2010(1), gis i oppgave å opprettholde en sentral 

database med en liste over alle forvaltere av kvalifi-

serte fond for sosialt entreprenørskap og over de 

kvalifiserte fondene for sosialt entreprenørskap som de 

forvalter, som er registrert i samsvar med denne 

forordning. 

41)  Dersom vedkommende myndighet i vertsstaten har klare 

og påviselige grunner til å tro at en forvalter av et 

kvalifisert fond for sosialt entreprenørskap overtrer 

denne forordning på dens territorium, bør den omgående 

underrette hjemstatens vedkommende myndigheter, som 

bør treffe egnede tiltak. 

42)  Dersom en forvalter av et kvalifisert fond for sosialt 

entreprenørskap fortsetter å opptre på en måte som er 

klart i strid med denne forordning, til tross for de 

tiltakene som treffes av hjemstatens vedkommende 

myndighet, eller fordi vedkommende myndighet i 

hjemstaten ikke treffer tiltak innen en rimelig frist, bør 

vertsstatens vedkommende myndighet, etter å ha 

underrettet hjemstatens vedkommende myndighet, 

kunne treffe alle egnede tiltak for å verne investorene, 

herunder ha mulighet til å hindre at den berørte 

forvalteren fortsetter å markedsføre sine kvalifiserte 

fond for sosialt entreprenørskap på vertsstatens 

territorium. 

43)  For å sikre effektivt tilsyn med de ensartede kriteriene 

som er fastsatt i denne forordning, inneholder 

forordningen en liste over ulike typer myndighet til å 

føre tilsyn som vedkommende myndigheter skal kunne 

utøve. 

44)  For å sikre korrekt håndheving omfatter denne forord-

ning administrative sanksjoner og andre tiltak ved 

overtredelse av dens sentrale bestemmelser, nærmere 

bestemt reglene for porteføljesammensetning, for 

beskyttelsestiltak knyttet til kvalifiserte investorers 

identitet, og for betegnelsen «EuSEF», som skal brukes 

bare av forvaltere av kvalifiserte fond for sosialt 

entreprenørskap som er registrert i samsvar med denne 

forordning. Overtredelse av disse sentrale bestemmel-

sene bør, dersom det er hensiktsmessig, medføre forbud 

mot bruk av betegnelsen, og den berørte forvalteren bør 

fjernes fra registeret. 

  

(1) EUT L 331 av 15.12.2010, s. 84. 

45)  Det bør utveksles tilsynsopplysninger mellom 

vedkommende myndigheter i hjem- og vertsstatene og 

ESMA. 

46)  Et effektivt samarbeid på reguleringsområdet mellom 

enheter som har til oppgave å føre tilsyn med oppfyl-

lelsen av de ensartede kriteriene i denne forordning, 

forutsetter at alle relevante nasjonale myndigheter og 

ESMA omfattes av streng taushetsplikt. 

47)  Bidraget fra kvalifiserte fond for sosialt entreprenørskap 

til veksten på et europeisk marked for sosiale 

investeringer vil avhenge av hvordan forvaltere av 

kvalifiserte fond for sosialt entreprenørskap bruker 

betegnelsen «EuSEF», av investorenes anerkjennelse av 

betegnelsen og av utviklingen av et sterkt økosystem for 

foretak med et sosialt formål i hele Unionen, som gjør 

det lettere for disse foretakene å utnytte de finansierings-

mulighetene som tilbys. For dette formål bør alle berørte 

parter, herunder markedsoperatører, vedkommende 

myndigheter i medlemsstatene, Kommisjonen og andre 

relevante enheter i Unionen, arbeide for å sikre en høy 

grad av bevissthet om de mulighetene denne forordning 

gir. 

48)  For å presisere kravene i denne forordning bør 

myndigheten til å vedta rettsakter delegeres til 

Kommisjonen i samsvar med artikkel 290 i TEUV når 

det gjelder fastsettelse av hvilke typer varer og tjenester 

eller hvilke metoder for produksjon av varer og tjenester 

som er i samsvar med det sosiale målet, og i hvilke 

tilfeller overskudd kan deles ut til eiere og investorer, 

hvilke typer interessekonflikter som forvaltere av 

kvalifiserte fond for sosialt entreprenørskap skal unngå, 

og hvilke tiltak som skal treffes i den forbindelse, 

nærmere opplysninger om framgangsmåtene for måling 

av de sosiale virkningene som de kvalifiserte por-

teføljeforetakene skal oppnå, og innholdet i og reglene 

for opplysninger til investorer. Det er særlig viktig at 

Kommisjonen holder hensiktsmessige samråd under sitt 

forberedende arbeid, herunder på ekspertnivå, der det tas 

hensyn til initiativer til egne regler samt atferdsregler. 

Relevante berørte parter og ESMA bør trekkes inn i 

samrådene som Kommisjonen holder under sitt forbere-

dende arbeid med delegerte rettsakter om nærmere 

opplysninger om framgangsmåtene for måling av de 

sosiale virkningene som de kvalifiserte porteføljeforeta-

kene skal oppnå. 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.  
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49)  Tekniske standarder for finansielle tjenester bør sikre 

konsekvent harmonisering og et høyt nivå for tilsyn i 

hele Unionen. ESMA er et organ med høyt spesialisert 

sakkunnskap, og det ville derfor være effektivt og 

hensiktsmessig å gi denne myndigheten i oppgave å 

utarbeide utkast til tekniske gjennomføringsstandarder 

som ikke innebærer politiske valg, med sikte på 

framlegging for Kommisjonen. 

50)  Kommisjonen bør gis myndighet til å vedta tekniske 

gjennomføringsstandarder ved hjelp av gjennomførings-

rettsakter i henhold til artikkel 291 i TEUV og i samsvar 

med artikkel 15 i forordning (EU) nr. 1095/2010. ESMA 

bør gis i oppgave å utarbeide utkast til tekniske 

gjennomføringsstandarder for formatet for meldingen 

som omhandles i denne forordning. 

51)  Kommisjonen bør innen fire år etter denne forordnings 

anvendelsesdato gjennomgå denne forordning for å 

vurdere utviklingen på markedet for kvalifiserte fond 

for sosialt entreprenørskap i Unionen. Gjennomgåelsen 

bør omfatte en generell kartlegging av hvordan reglene 

i denne forordning virker og hvilke erfaringer som er 

gjort ved anvendelsen av dem. På grunnlag av 

gjennomgåelsen bør Kommisjonen framlegge en 

rapport for Europaparlamentet og Rådet, eventuelt 

sammen med et forslag til regelverk. 

52)  Videre bør Kommisjonen innen fire år etter denne 

forordnings anvendelsesdato begynne å gjennomgå 

samspillet mellom denne forordning og andre regler for 

innretninger for kollektiv investering og deres forvaltere, 

særlig reglene i direktiv 2011/61/EU. Denne gjennom-

gåelsen bør særlig omfatte vurdering av denne forord-

nings virkeområde og av om det er nødvendig å utvide 

virkeområdet for å tillate forvaltere av større alternative 

investeringsfond å bruke betegnelsen «EuSEF». På 

grunnlag av gjennomgåelsen bør Kommisjonen 

framlegge en rapport for Europaparlamentet og Rådet, 

eventuelt sammen med et forslag til regelverk. 

53)  Kommisjonen bør i forbindelse med denne gjennom-

gåelsen vurdere eventuelle hindringer som kan ha 

redusert investorenes interesse for fondene, herunder 

hvordan institusjonelle investorer påvirkes av andre 

tilsynsregler som kan få anvendelse på dem. Kommi-

sjonen bør dessuten samle inn opplysninger for å 

vurdere i hvilket omfang betegnelsen «EuSEF» har 

bidratt til andre unionsprogrammer, for eksempel 

Horisont 2020, som også har som formål å støtte 

nyskaping i Unionen. 

54)  I forbindelse med Kommisjonens undersøkelse av 

skattemessige hindringer for venturekapitalinvesteringer 

på tvers av landegrensene, som omhandles i kommi-

sjonsmeldingen av 7. desember 2011 med tittelen «An 

action plan to improve access to finance for SMEs», og i 

forbindelse med gjennomgåelsen av denne forordning 

bør Kommisjonen overveie om den skal foreta en 

tilsvarende undersøkelse av mulige skattemessige 

hindringer for fond for sosialt entreprenørskap og 

vurdere mulige skattemessige oppmuntringer med sikte 

på å fremme sosialt entreprenørskap i Unionen. 

55)  ESMA bør vurdere de behovene for personale og 

ressurser som oppstår som følge av den myndighet og 

de forpliktelser ESMA får i henhold til denne 

forordning, og skal framlegge en rapport for 

Europaparlamentet, Rådet og Kommisjonen. 

56)  Denne forordning er forenlig med de grunnleggende 

rettigheter og de prinsipper som er anerkjent særlig i 

Den europeiske unions pakt om grunnleggende ret-

tigheter, herunder retten til respekt for privatliv og 

familieliv (artikkel 7) og frihet til å drive nærings-

virksomhet (artikkel 16). 

57)  Europaparlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF av 24. 

oktober 1995 om vern av fysiske personer i forbindelse 

med behandling av personopplysninger og om fri 

utveksling av slike opplysninger(1) får anvendelse på 

behandling av personopplysninger som foretas i 

medlemsstatene innenfor rammen av denne forordning 

under tilsyn av medlemsstatenes vedkommende 

myndigheter, særlig de uavhengige offentlige 

myndighetene som er utpekt av medlemsstatene. 

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(2) får anvendelse på behandling av 

personopplysninger som foretas av ESMA innenfor 

rammen av denne forordning under tilsyn av EUs 

datatilsynsorgan. 

58)  Ettersom målet for denne forordning, som er å utvikle et 

indre marked for kvalifiserte fond for sosialt 

entreprenørskap ved å fastsette regler for registrering av 

forvaltere av kvalifiserte fond for sosialt entreprenør-

skap og dermed lette markedsføringen av kvalifiserte 

fond for sosialt entreprenørskap i hele Unionen, ikke 

kan nås i tilstrekkelig grad av medlemsstatene og derfor 

på grunn av forordningens 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 

forholdsmessighetsprinsippet fastsatt i nevnte artikkel 

går denne forordning ikke lenger enn det som er 

nødvendig for å nå dette målet —  

  

(1) EUT L 281 av 23.11.1995, s. 31. 

(2) EUT L 8 av 12.1.2001, s. 1. 



Nr. 45/922 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 2.7.2020 

 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

KAPITTEL I 

FORMÅL, VIRKEOMRÅDE OG DEFINISJONER 

Artikkel 1 

Denne forordning fastsetter ensartede krav til og vilkår for 

forvaltere av innretninger for kollektiv investering som ønsker å 

bruke betegnelsen «EuSEF» i forbindelse med markedsføringen 

av kvalifiserte fond for sosialt entreprenørskap i Unionen og 

dermed bidra til at det indre marked virker på en tilfredsstillende 

måte. 

Den fastsetter også ensartede regler for markedsføring av 

kvalifiserte fond for sosialt entreprenørskap overfor kvalifiserte 

investorer i hele Unionen, for porteføljesammensetningen i 

kvalifiserte fond for sosialt entreprenørskap, for investe-

ringsinstrumentene og -teknikkene som kvalifiserte fond for 

sosialt entreprenørskap skal bruke, samt for organisering, atferd 

og gjennomsiktighet hos forvaltere som markedsfører 

kvalifiserte fond for sosialt entreprenørskap i hele Unionen. 

Artikkel 2 

1.  Denne forordning får anvendelse på forvaltere av 

innretninger for kollektiv investering som definert i artikkel 3 

nr. 1 bokstav a) som oppfyller følgende vilkår: 

a)  deres samlede forvaltningskapital overstiger ikke terskel-

verdien nevnt i artikkel 3 nr. 2 bokstav b) i direktiv 

2011/61/EU, 

b)  de er etablert i Unionen, 

c)  de er underlagt registreringsplikt hos vedkommende 

myndigheter i hjemstaten i samsvar med artikkel 3 nr. 3 

bokstav a) i direktiv 2011/61/EU, og 

d)  de forvalter porteføljer i kvalifiserte fond for sosialt 

entreprenørskap. 

2.  Dersom den samlede forvaltningskapitalen til forvaltere av 

kvalifiserte fond for sosialt entreprenørskap som er registrert i 

samsvar med artikkel 15, senere overstiger terskelverdien nevnt 

i artikkel 3 nr. 2 bokstav b) i direktiv 2011/61/EU, og disse 

forvalterne derfor blir underlagt kravet om tillatelse i samsvar 

med artikkel 6 i nevnte direktiv, kan de fortsatt bruke 

betegnelsen «EuSEF» i forbindelse med markedsføringen av 

kvalifiserte fond for sosialt entreprenørskap i Unionen, forutsatt 

at de til enhver tid i forbindelse med kvalifiserte fond for sosialt 

entreprenørskap 

a)  oppfyller kravene i direktiv 2011/61/EU, og 

b)  overholder artikkel 3, 5 og 10, artikkel 13 nr. 2 og artikkel 

14 nr. 1 bokstav d), e) og f) i denne forordning. 

3.  Forvaltere av kvalifiserte fond for sosialt entreprenør-

skap som er eksterne forvaltere og er registrert i samsvar med 

artikkel 15, kan i tillegg forvalte innretninger for kollektiv 

investering i omsettelige verdipapirer (UCITS), forutsatt at det 

er gitt tillatelse i henhold til direktiv 2009/65/EF. 

Artikkel 3 

1.  I denne forordning menes med: 

a) «innretning for kollektiv investering» et AIF som definert 

i artikkel 4 nr. 1 bokstav a) i direktiv 2011/61/EU, 

b) «kvalifisert fond for sosialt entreprenørskap» en innretning 

for kollektiv investering som 

i)  har til hensikt å investere minst 70 % av sitt samlede 

kapitalinnskudd og sin forpliktede, men ikke-innkalte 

kapital i eiendeler som er kvalifiserte investeringer, 

beregnet på grunnlag av de beløpene som kan 

investeres etter fradrag av alle relevante kostnader og 

beholdninger av kontanter eller kontantekvivalenter, 

innenfor en tidsramme som er fastsatt i fondets regler 

eller stiftelsesdokumenter, 

ii)  ikke bruker mer enn 30 % av sitt samlede kapital-

innskudd og sin forpliktede, men ikke-innkalte kapital 

til erverv av eiendeler som ikke er kvalifiserte investe-

ringer, beregnet på grunnlag av de beløpene som kan 

investeres etter fradrag av alle relevante kostnader og 

beholdninger av kontanter eller kontantekvivalenter, 

iii)  er etablert på en medlemsstats territorium,  
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c) «forvalter av et kvalifisert fond for sosialt entreprenør-

skap» en juridisk person hvis alminnelige virksomhet 

består i å forvalte minst ett kvalifisert fond for sosialt 

entreprenørskap, 

d) «kvalifisert porteføljeforetak» et foretak som 

i)  på det tidspunkt da det kvalifiserte fondet for sosialt 

entreprenørskap foretar en investering, ikke er opptatt 

til notering på et regulert marked eller i en multilateral 

handelsfasilitet (MHF) som definert i artikkel 4 nr. 1 

punkt 14 og 15 i direktiv 2004/39/EF, 

ii)  har som hovedmål å skape målbare og positive sosiale 

virkninger i samsvar med sine stiftelsesdokumenter, 

vedtekter eller andre regler som gjelder dets etablering, 

der foretaket 

— leverer tjenester eller varer til sårbare, marginali-

serte, vanskeligstilte eller sosialt utestengte 

personer, 

— bruker en metode for produksjon av varer eller 

tjenester som er i samsvar med dets sosiale mål, 

eller 

— yter finansiering bare til foretak med et sosialt 

formål som definert i de to første strekpunktene, 

iii)  bruker sitt overskudd først og fremst til å nå sitt 

viktigste sosiale mål i samsvar med sine stiftelses-

dokumenter, vedtekter eller andre regler som gjelder 

dets etablering, og i samsvar med forhåndsfastsatte 

framgangsmåter og regler i disse, som fastsetter i hvilke 

tilfeller overskudd deles ut til aksjeeiere og eiere, for å 

sikre at en utdeling av overskudd ikke undergraver 

hovedmålet, 

iv)  forvaltes på en ansvarlig og gjennomsiktig måte, 

særlig ved å trekke inn ansatte, kunder og parter som 

berøres av dets forretningsvirksomhet, 

v)  er etablert på en medlemsstats territorium eller i en 

tredjestat, forutsatt at tredjestaten 

— ikke er oppført som et ikke-samarbeidsvillig land 

og territorium av Den internasjonale innsats-

gruppen for finansielle tiltak til bekjempelse av 

hvitvasking av penger og finansiering av 

terrorisme, 

— har undertegnet en avtale med hjemstaten til for-

valteren av et kvalifisert fond for sosialt 

entreprenørskap og med alle andre medlemsstater 

der det er hensikten at andeler eller aksjer i det 

kvalifiserte fondet for sosialt entreprenørskap skal 

markedsføres, for å sikre at tredjestaten fullt ut 

oppfyller standardene fastsatt i artikkel 26 i 

OECDs mønsteravtale om beskatning av inntekter 

og kapital og sørger for effektiv utveksling av 

opplysninger i skattesaker, herunder eventuelle 

multilaterale skatteavtaler, 

e) «kvalifiserte investeringer» et av følgende instrumenter: 

i)  egenkapitalinstrumenter eller egenkapitallignende 

instrumenter som er 

— utstedt av et kvalifisert porteføljeforetak og erver-

vet direkte fra det kvalifiserte porteføljeforetaket 

av det kvalifiserte fondet for sosialt entreprenør-

skap, 

— utstedt av et kvalifisert porteføljeforetak i bytte 

mot et egenkapitalinstrument utstedt av det kvalifi-

serte porteføljeforetaket, eller 

— utstedt av et foretak som det kvalifiserte por-

teføljeforetaket er et majoritetseid datterselskap av, 

og som det kvalifiserte fondet for sosialt 

entreprenørskap har ervervet i bytte mot et 

egenkapitalinstrument utstedt av det kvalifiserte 

porteføljeforetaket, 

ii)  verdipapiriserte og ikke-verdipapiriserte gjelds-

instrumenter utstedt av et kvalifisert porteføljeforetak,  
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iii)  andeler eller aksjer i et eller flere andre kvalifiserte 

fond for sosialt entreprenørskap, forutsatt at disse 

kvalifiserte fondene for sosialt entreprenørskap selv 

har investert høyst 10 % av sitt samlede kapital-

innskudd og sin forpliktede, men ikke-innkalte kapital 

i kvalifiserte fond for sosialt entreprenørskap, 

iv)  lån med eller uten sikkerhet gitt av det kvalifiserte 

fondet for sosialt entreprenørskap til et kvalifisert 

porteføljeforetak, 

v)  enhver annen form for kapitalinteresse i et kvalifisert 

porteføljeforetak, 

f) «relevante kostnader» alle gebyrer, utgifter og kostnader 

som betales direkte eller indirekte av investorer, og som er 

avtalt mellom forvalteren av et kvalifisert fond for sosialt 

entreprenørskap og dets investorer, 

g) «egenkapital» eierinteresse i et foretak i form av aksjer eller 

andre former for andeler i det kvalifiserte porteføljefore-

takets kapital, som er utstedt til dets investorer, 

h) «egenkapitallignende midler» alle typer finansierings-

instrumenter som er en kombinasjon av egenkapital og 

gjeld, der avkastningen av instrumentet er knyttet til det 

kvalifiserte porteføljeforetakets overskudd eller tap, og der 

tilbakebetalingen av instrumentet ved mislighold ikke er 

sikret fullt ut, 

i) «markedsføring» direkte eller indirekte tilbud eller plasse-

ring på initiativ fra forvalteren av et kvalifisert fond for 

sosialt entreprenørskap eller på dennes vegne, som gjelder 

andeler eller aksjer i et kvalifisert fond for sosialt 

entreprenørskap som denne forvalter, og som er rettet mot 

investorer som er hjemmehørende i eller har forretnings-

kontor i Unionen, 

j) «forpliktet kapital» en forpliktelse som pålegger en investor 

å erverve en interesse i eller å yte et kapitalinnskudd til det 

kvalifiserte fondet for sosialt entreprenørskap innenfor en 

tidsramme som er fastsatt i fondets regler eller stiftelses-

dokumenter, 

k) «hjemstat» den medlemsstaten der forvalteren av et 

kvalifisert fond for sosialt entreprenørskap er etablert og er 

underlagt registreringsplikt hos vedkommende myndigheter 

i samsvar med artikkel 3 nr. 3 bokstav a) i direktiv 

2011/61/EU, 

l) «vertsstat» en annen medlemsstat enn hjemstaten, der 

forvalteren av et kvalifisert fond for sosialt entreprenørskap 

markedsfører det kvalifiserte fondet for sosialt entreprenør-

skap i samsvar med denne forordning, 

m) «vedkommende myndighet» den nasjonale myndighet 

som hjemstaten i henhold til lov eller forskrift utpeker til 

å registrere forvaltere av innretninger for kollektiv 

investering som omfattes av denne forordning. 

Med hensyn til første ledd bokstav c) skal det kvalifiserte 

fondet for sosialt entreprenørskap selv registreres som 

forvalter av et kvalifisert fond for sosialt entreprenørskap i 

samsvar med artikkel 15 dersom det kvalifiserte fondet for 

sosialt entreprenørskap har en juridisk form som tillater intern 

forvaltning, og fondets styringsorgan velger ikke å utpeke en 

ekstern forvalter. Et kvalifisert fond for sosialt entreprenør-

skap som er registrert som en intern forvalter av et kvalifisert 

fond for sosialt entreprenørskap, skal ikke registreres som en 

ekstern forvalter av et kvalifisert fond for sosialt entreprenør-

skap som tilhører andre innretninger for kollektiv investering. 

2.  Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta delegerte 

rettsakter i samsvar med artikkel 26 for å fastsette hvilke typer 

varer eller tjenester og hvilke metoder for produksjon av varer 

og tjenester som er i samsvar med det sosiale målet nevnt i nr. 

1 bokstav d) ii) i denne artikkel, idet det tas hensyn til de ulike 

formene for kvalifiserte porteføljeforetak og tilfeller der 

overskudd kan deles ut til eiere og investorer.  
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KAPITTEL II 

VILKÅR FOR BRUK AV BETEGNELSEN «EuSEF» 

Artikkel 4 

Forvaltere av kvalifiserte fond for sosialt entreprenørskap som 

oppfyller kravene i dette kapittel, skal ha rett til å bruke 

betegnelsen «EuSEF» i forbindelse med markedsføring av 

kvalifiserte fond for sosialt entreprenørskap i hele Unionen. 

Artikkel 5 

1.  Forvaltere av kvalifiserte fond for sosialt entreprenørskap 

skal sikre at det ved erverv av eiendeler som ikke er kvalifiserte 

investeringer, ikke brukes mer enn 30 % av fondets samlede 

kapitalinnskudd og forpliktede, men ikke-innkalte kapital. 

Terskelverdien på 30 % skal beregnes på grunnlag av de 

beløpene som kan investeres etter fradrag av alle relevante 

kostnader. Beholdninger av kontanter eller kontantekvivalenter 

skal ikke tas med i beregningen av denne terskelverdien 

ettersom kontanter og kontantekvivalenter ikke skal anses som 

investeringer. 

2.  Forvaltere av kvalifiserte fond for sosialt entreprenørskap 

skal på nivået for det kvalifiserte fondet for sosialt entreprenør-

skap ikke bruke metoder som øker fondets eksponering utover 

nivået for dets forpliktede kapital, uavhengig av om det skjer 

ved lån av kontanter eller verdipapirer, gjennom derivatposi-

sjoner eller på andre måter. 

3.  Forvaltere av kvalifiserte fond for sosialt entreprenørskap 

kan låne, utstede gjeldsforpliktelser eller gi garantier på nivået 

for det kvalifiserte fondet for sosialt entreprenørskap bare når 

slike lån, gjeldsforpliktelser eller garantier dekkes av ikke-

innkalte forpliktelser. 

Artikkel 6 

1.  Forvaltere av kvalifiserte fond for sosialt entreprenørskap 

skal markedsføre andelene og aksjene i kvalifiserte fond for 

sosialt entreprenørskap bare overfor investorer som anses som 

profesjonelle kunder i henhold til avsnitt I i vedlegg II til 

direktiv 2004/39/EF, eller som på anmodning kan behandles 

som profesjonelle kunder i henhold til avsnitt II i vedlegg II til 

direktiv 2004/39/EF, eller overfor andre investorer som 

a)  forplikter seg til å investere minst 100 000 euro, og 

b)  skriftlig i et annet dokument enn den kontrakten som skal 

inngås om investeringsforpliktelsen, erklærer at de er  

klar over de risikoene som er knyttet til den planlagte 

forpliktelsen. 

2.  Nr. 1 får ikke anvendelse på investeringer som foretas av 

ledere, direktører eller ansatte som deltar i forvaltningen hos en 

forvalter av et kvalifisert fond for sosialt entreprenørskap, når de 

investerer i det kvalifiserte fondet for sosialt entreprenørskap 

som de forvalter. 

Artikkel 7 

Forvaltere av kvalifiserte fond for sosialt entreprenørskap skal i 

forbindelse med de kvalifiserte fondene for sosialt entreprenør-

skap som de forvalter 

a)  handle ærlig, rettferdig og med behørig sakkyndighet, 

omhu og aktsomhet under utøvelsen av sin virksomhet, 

b)  anvende egnede retningslinjer og framgangsmåter for å 

hindre utilbørlig praksis som med rimelighet kan forventes 

å påvirke investorenes og de kvalifiserte porteføljefore-

takenes interesser, 

c)  utøve sin forretningsvirksomhet på en måte som fremmer 

den positive sosiale virkningen av de kvalifiserte 

porteføljeforetakene som de har investert i, interessene til 

de kvalifiserte fondene for sosialt entreprenørskap som de 

forvalter, og interessene til investorene i disse fondene og 

beskytter markedets integritet, 

d)  vise stor aktsomhet ved valg av og løpende tilsyn med 

investeringer i kvalifiserte porteføljeforetak og disse 

foretakenes positive sosiale virkning, 

e)  ha tilstrekkelig kunnskap om og forståelse av de 

kvalifiserte porteføljeforetakene som de investerer i, 

f)  behandle sine investorer rettferdig, 

g)  sikre at ingen investorer gis særbehandling, med mindre det 

er opplyst om slik særbehandling i reglene eller stiftelses-

dokumentene til det kvalifiserte fondet for sosialt 

entreprenørskap. 

Artikkel 8 

1.  Dersom en forvalter av et kvalifisert fond for sosialt 

entreprenørskap utkontrakterer funksjoner til tredjepart, berører 

det ikke forvalterens ansvar overfor det kvalifiserte fondet for 

sosialt entreprenørskap og dets investorer. Forvalteren skal ikke 

utkontraktere funksjoner i et slikt omfang at denne i realiteten 

ikke lenger kan anses som forvalteren av det kvalifiserte fondet 

for sosialt entreprenørskap, men i stedet har blitt et postkassesel-

skap.  
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2.  Utkontrakteringen av funksjoner i henhold til nr. 1 skal 

ikke undergrave et effektivt tilsyn med forvalteren av et 

kvalifisert fond for sosialt entreprenørskap, og skal særlig ikke 

hindre forvalteren i å handle, eller det kvalifiserte fondet for 

sosialt entreprenørskap i å bli forvaltet, på en måte som ivaretar 

investorenes interesser best mulig. 

Artikkel 9 

1.  Forvaltere av kvalifiserte fond for sosialt entreprenørskap 

skal identifisere og unngå interessekonflikter og, når slike 

konflikter ikke kan unngås, håndtere og overvåke og, i samsvar 

med nr. 4, umiddelbart opplyse om disse interessekonfliktene 

for å hindre at de påvirker de kvalifiserte fondene for sosialt 

entreprenørskap og deres investorer negativt, og sikre at de 

kvalifiserte fondene for sosialt entreprenørskap som de 

forvalter, behandles rettferdig. 

2.  Forvaltere av kvalifiserte fond for sosialt entreprenør-

skap skal særlig identifisere interessekonflikter som kan 

oppstå mellom 

a)  forvaltere av kvalifiserte fond for sosialt entreprenørskap, 

personer som faktisk leder forvalternes virksomhet, ansatte 

hos eller personer som direkte eller indirekte kontrollerer 

eller kontrolleres av disse forvalterne, og det kvalifiserte 

fondet for sosialt entreprenørskap som forvaltes av disse 

forvalterne, eller dets investorer, 

b)  et kvalifisert fond for sosialt entreprenørskap eller dets 

investorer og et annet kvalifisert fond for sosialt 

entreprenørskap som forvaltes av den samme forvalteren, 

eller dets investorer, 

c)  det kvalifiserte fondet for sosialt entreprenørskap eller dets 

investorer og en innretning for kollektiv investering eller et 

UCITS som forvaltes av den samme forvalteren, eller dets 

investorer. 

3.  Forvaltere av kvalifiserte fond for sosialt entreprenør-

skap skal opprettholde og anvende effektive organisatoriske 

og administrative ordninger for å oppfylle kravene i nr. 1 og 2. 

4.  Opplysninger om interessekonflikter omhandlet i nr. 1 

skal gis dersom de organisatoriske ordningene som forvalteren 

av et kvalifisert fond for sosialt entreprenørskap har innført for å 

identifisere, hindre, håndtere og overvåke interessekonflikter, 

ikke er tilstrekkelige til med rimelig sikkerhet å forhindre at 

investorenes interesser skades. En forvalter av et kvalifisert fond 

for sosialt entreprenørskap skal gi investorene klare opplys-

ninger om interessekonfliktenes allmenne art og/eller kilder før 

den påtar seg oppgaver på deres vegne. 

5.  Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta delegerte 

rettsakter i samsvar med artikkel 26 som gir nærmere opplys-

ninger om 

a)  de ulike typene interessekonflikter nevnt i nr. 2 i denne 

artikkel, 

b)  de tiltakene som forvaltere av kvalifiserte fond for sosialt 

entreprenørskap skal treffe når det gjelder strukturer og 

organisatoriske og administrative framgangsmåter for å 

identifisere, hindre, håndtere, overvåke og opplyse om 

interessekonflikter. 

Artikkel 10 

1.  Forvaltere av kvalifiserte fond for sosialt entreprenør-

skap skal for hvert kvalifisert fond for sosialt entreprenørskap 

som de forvalter, anvende framgangsmåter for å måle i hvilket 

omfang de kvalifiserte porteføljeforetakene som det kvalifi-

serte fondet for sosialt entreprenørskap investerer i, oppnår 

den positive virkningen som de har forpliktet seg til. 

Forvalterne skal sikre at disse framgangsmåtene er klare og 

gjennomsiktige og omfatter indikatorer som, avhengig av det 

sosiale målet og det kvalifiserte porteføljeforetakets art, 

omfatter et eller flere av følgende områder: 

a)  sysselsetting og arbeidsmarkeder, 

b)  standarder og rettigheter knyttet til jobbkvalitet, 

c)  sosial integrering og vern av særlige grupper, 

d)  likebehandling, like muligheter og ikke-diskriminering, 

e)  folkehelse og offentlig sikkerhet, 

f)  tilgang til og virkninger på sosialomsorg og på helse- og 

utdanningssystemer.  
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2.  Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta delegerte 

rettsakter i samsvar med artikkel 26 som fastsetter nærmere 

bestemmelser om framgangsmåtene nevnt i nr. 1 i denne 

artikkel, i forbindelse med ulike kvalifiserte porteføljeforetak. 

Artikkel 11 

1.  Forvaltere av kvalifiserte fond for sosialt entreprenørskap 

skal til enhver tid ha tilstrekkelig ansvarlig kapital og bruke 

tilstrekkelige og hensiktsmessige menneskelige og tekniske 

ressurser for å sikre korrekt forvaltning av de kvalifiserte 

fondene for sosialt entreprenørskap. 

2.  Forvaltere av kvalifiserte fond for sosialt entreprenørskap 

skal sørge for at de til enhver tid kan vise at de har tilstrekkelig 

ansvarlig kapital til å opprettholde virksomheten, og at de kan 

framlegge sin begrunnelse for at disse midlene er tilstrekkelige, 

som angitt i artikkel 14. 

Artikkel 12 

1.  Regler for verdsetting av eiendeler skal fastsettes i reglene 

eller stiftelsesdokumentene til det kvalifiserte fondet for sosialt 

entreprenørskap og skal sikre en forsvarlig og gjennomsiktig 

verdsettingsprosess. 

2.  De anvendte framgangsmåtene for verdsetting skal sikre at 

eiendelene verdsettes på riktig måte, og at eiendelens verdi 

beregnes minst en gang i året. 

3.  For å sikre konsekvens i verdsettingen av kvalifiserte 

porteføljeforetak skal ESMA utarbeide retningslinjer som 

fastsetter felles prinsipper for behandlingen av investeringer i 

slike foretak, idet det tas hensyn til at deres hovedmål er å 

oppnå en målbar og positiv sosial virkning, og at deres 

overskudd først og fremst skal brukes for å oppnå denne 

virkningen. 

Artikkel 13 

1.  Forvaltere av kvalifiserte fond for sosialt entreprenørskap 

skal for hvert kvalifisert fond for sosialt entreprenørskap som de 

forvalter, gjøre en årsrapport tilgjengelig for hjemstatens 

vedkommende myndighet senest seks måneder etter regnskaps-

årets slutt. Rapporten skal inneholde en beskrivelse av 

porteføljesammensetningen i det kvalifiserte fondet for sosialt 

entreprenørskap og av virksomheten i det foregående året. Den 

skal også opplyse om overskuddet til det kvalifiserte fondet for 

sosialt entreprenørskap ved slutten av dets levetid og, dersom 

det er hensiktsmessig, om overskudd som er utdelt i fondets 

levetid. Den skal inneholde det reviderte regnskapet til det 

kvalifiserte fondet for sosialt entreprenørskap. Årsrapporten skal 

utarbeides i samsvar med gjeldende regnskapsstandarder og de 

vilkårene som er avtalt mellom forvalterne av kvalifiserte fond 

for sosialt entreprenørskap og investorene. Forvaltere av 

kvalifiserte fond for sosialt entreprenørskap skal på anmodning 

oversende rapporten til investorene. Forvaltere av kvalifiserte 

fond for sosialt entreprenørskap og investorer kan avtale at de 

skal utveksle ytterligere opplysninger. 

2.  Årsrapporten skal inneholde minst følgende: 

a)  nærmere opplysninger, når det er hensiktsmessig, om de 

samlede sosiale resultatene som er oppnådd gjennom 

investeringspolitikken, og om den metoden som er brukt 

for å måle disse resultatene, 

b)  en erklæring om eventuelle avhendinger i forbindelse med 

kvalifiserte porteføljeforetak, 

c)  en beskrivelse av om det i sammenheng med andre 

eiendeler i kvalifiserte fond for sosialt entreprenørskap 

som ikke er investert i kvalifiserte porteføljeforetak, har 

skjedd avhendinger på grunnlag av kriteriene i artikkel 14 

nr. 1 bokstav f), 

d)  et sammendrag av den virksomheten som forvalteren av et 

kvalifisert fond for sosialt entreprenørskap har utøvd i 

forbindelse med de kvalifiserte porteføljeforetakene som 

nevnt i artikkel 14 nr. 1 bokstav l), 

e)  opplysninger om arten av og formålet for andre 

investeringer enn kvalifiserte investeringer nevnt i artikkel 

5 nr. 1. 

3.  Det skal minst en gang i året foretas en revisjon av det 

kvalifiserte fondet for sosialt entreprenørskap. Revisjonen skal 

bekrefte at penger og eiendeler innehas av det kvalifiserte 

fondet for sosialt entreprenørskap, og at forvalteren av et 

kvalifisert fond for sosialt entreprenørskap har opprettet og 

ført egnede registre og gjennomført kontroller i forbindelse 

med utøvelsen av mandatet eller kontrollen over pengene og 

eiendelene til det kvalifiserte fondet for sosialt entreprenør-

skap og dets investorer.  
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4.  Dersom forvalteren av et kvalifisert fond for sosialt 

entreprenørskap er pålagt å offentliggjøre en årsrapport om det 

kvalifiserte fondet for sosialt entreprenørskap i samsvar med 

artikkel 4 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/109/EF av 

15. desember 2004 om harmonisering av innsynskrav med 

hensyn til opplysninger om utstedere av verdipapirer som er 

opptatt til notering på et regulert marked(1), kan opplysningene 

nevnt i nr. 1 og 2 i denne artikkel framlegges separat eller som 

et tillegg til årsrapporten. 

Artikkel 14 

1.  Forvaltere av kvalifiserte fond for sosialt entreprenør-

skap skal i forbindelse med de kvalifiserte fondene for sosialt 

entreprenørskap som de forvalter, på en klar og forståelig 

måte opplyse investorene, før de treffer beslutning om å 

investere, om følgende: 

a)  identiteten til forvalteren og eventuelle andre tjenesteytere 

som forvalteren har inngått avtale med i forbindelse med 

forvaltningen, og en beskrivelse av deres oppgaver, 

b)  den ansvarlige kapitalen som er tilgjengelig for forvalteren, 

og en nærmere redegjørelse for hvorfor forvalteren anser 

dette beløpet som tilstrekkelig til å opprettholde de mennes-

kelige og tekniske ressurser som er nødvendige for å sikre 

korrekt forvaltning av dens kvalifiserte fond for sosialt 

entreprenørskap, 

c)  en beskrivelse av investeringsstrategien og målene til det 

kvalifiserte fondet for sosialt entreprenørskap, herunder 

i) hvilke typer kvalifiserte porteføljeforetak den har til 

hensikt å investere i, 

ii) eventuelle andre kvalifiserte fond for sosialt 

entreprenørskap den har til hensikt å investere i, 

iii) hvilke typer kvalifiserte porteføljeforetak som eventu-

elle andre kvalifiserte fond for sosialt entreprenørskap, 

som nevnt i punkt ii), har til hensikt å investere i, 

iv) de ikke-kvalifiserte investeringene som den har til 

hensikt å foreta, 

  

(1) EUT L 390 av 31.12.2004, s. 38. 

v) de teknikkene den har til hensikt å bruke, og 

vi) eventuelle gjeldende investeringsbegrensninger, 

d)  den positive sosiale virkningen som er målet for investe-

ringspolitikken til det kvalifiserte fondet for sosialt 

entreprenørskap, og, dersom det er relevant, realistiske 

prognoser for slike resultater og opplysninger om tidligere 

resultater på dette området, 

e)  de metodene som brukes for å måle sosiale virkninger, 

f)  en beskrivelse av andre eiendeler enn kvalifiserte 

porteføljeforetak og av framgangsmåten og kriteriene som 

anvendes for å velge ut disse eiendelene, med mindre de 

er kontanter eller kontantekvivalenter, 

g)  en beskrivelse av risikoprofilen til det kvalifiserte fondet 

for sosialt entreprenørskap og av eventuelle risikoer 

knyttet til de eiendelene som fondet kan investere i, eller 

til de investeringsteknikkene som kan brukes, 

h)  en beskrivelse av framgangsmåten for verdsetting og 

metoden for prisfastsetting som brukes for å verdsette 

eiendelene til det kvalifiserte fondet for sosialt 

entreprenørskap, herunder metodene som brukes ved 

verdsetting av kvalifiserte porteføljeforetak, 

i)  en beskrivelse av hvordan godtgjøringen til forvalteren av 

et kvalifisert fond for sosialt entreprenørskap beregnes, 

j)  en beskrivelse av alle relevante kostnader med angivelse 

av det høyeste beløpet for disse, 

k)  de tidligere resultatene til det kvalifiserte fondet for sosialt 

entreprenørskap, dersom slike opplysninger er 

tilgjengelige, 

l)  støttetjenester for foretak og annen støttevirksomhet som 

forvalteren av et kvalifisert fond for sosialt entreprenørskap 

yter eller utøver, eller som leveres av tredjepart for å 

fremme utviklingen, veksten eller andre aspekter ved den 

løpende driften i de kvalifiserte porteføljeforetakene som 

det kvalifiserte fondet for sosialt entreprenørskap investerer 

i, eller, dersom disse tjenestene eller denne virksomheten 

ikke ytes eller utøves, en begrunnelse for dette,  
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m) en beskrivelse av de framgangsmåtene som det kvalifiserte 

fondet for sosialt entreprenørskap kan benytte for å endre 

sin investeringsstrategi eller investeringspolitikk, eller 

begge. 

2.  Alle opplysningene nevnt i nr. 1 skal være korrekte, 

klare og ikke villedende. De skal ajourføres og, dersom det er 

relevant, regelmessig gjennomgås. 

3.  Dersom forvalteren av et kvalifisert fond for sosialt 

entreprenørskap er pålagt å offentliggjøre et prospekt i samsvar 

med europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/71/EF av 

4. november 2003 om det prospekt som skal offentliggjøres når 

verdipapirer legges ut til offentlig tegning eller opptas til 

notering(1) eller i samsvar med gjeldende nasjonal lovgivning 

for det kvalifiserte fondet for sosialt entreprenørskap, kan 

opplysningene nevnt i nr. 1 i denne artikkel framlegges separat 

eller som en del av prospektet. 

4.  Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta delegerte 

rettsakter i samsvar med artikkel 26 som gir nærmere 

opplysninger om 

a)  innholdet i opplysningene nevnt i nr. 1 bokstav c)–f) og l) 

i denne artikkel, 

b)  hvordan opplysningene nevnt i nr. 1 bokstav c)–f) og l) i 

denne artikkel kan framlegges på en ensartet måte for å 

sikre størst mulig sammenlignbarhet. 

KAPITTEL III 

TILSYN OG FORVALTNINGSSAMARBEID 

Artikkel 15 

1.  Forvaltere av kvalifiserte fond for sosialt entreprenørskap 

som har til hensikt å bruke betegnelsen «EuSEF» i markeds-

føringen av sine kvalifiserte fond for sosialt entreprenørskap, 

skal underrette hjemstatens vedkommende myndighet om dette 

og gi følgende opplysninger: 

  

(1) EUT L 345 av 31.12.2003, s. 64. 

a)  identiteten til de personene som faktisk leder virksomheten 

til en forvalter av et kvalifisert fond for sosialt entreprenør-

skap, 

b)  identiteten til de kvalifiserte fondene for sosialt entreprenør-

skap hvis andeler eller aksjer skal markedsføres, og deres 

investeringsstrategier, 

c)  opplysninger om de tiltakene som er truffet for å oppfylle 

kravene i kapittel II, 

d)  en liste over medlemsstater der forvalteren av et kvalifisert 

fond for sosialt entreprenørskap har til hensikt å markeds-

føre de enkelte kvalifiserte fondene for sosialt entreprenør-

skap, 

e)  en liste over medlemsstater der forvalteren av et kvalifisert 

fond for sosialt entreprenørskap har etablert eller har til 

hensikt å etablere kvalifiserte fond for sosialt entreprenør-

skap. 

2.  Hjemstatens vedkommende myndighet skal registrere 

forvalteren av det kvalifiserte fondet for sosialt entreprenør-

skap bare dersom følgende vilkår er oppfylt: 

a)  de personene som faktisk leder virksomheten til en forvalter 

av et kvalifisert fond for sosialt entreprenørskap, har 

tilstrekkelig god vandel og tilstrekkelig erfaring også i 

forbindelse med de investeringsstrategiene som benyttes av 

forvalteren av et kvalifisert fond for sosialt entreprenørskap, 

b)  opplysningene som kreves i nr. 1, er fullstendige, 

c)  tiltakene som er meldt i henhold til nr. 1 bokstav c), er 

hensiktsmessige for å oppfylle kravene i kapittel II, 

d)  listen som framlegges i henhold til nr. 1 bokstav e), viser at 

alle kvalifiserte fond for sosialt entreprenørskap er etablert i 

samsvar med artikkel 3 nr. 1 bokstav b) iii) i denne 

forordning.  
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3.  Registrering i henhold til denne artikkel skal være gyldig 

på hele Unionens territorium og gjøre det mulig for forvaltere 

av kvalifiserte fond for sosialt entreprenørskap å markedsføre 

kvalifiserte fond for sosialt entreprenørskap under betegnelsen 

«EuSEF» i hele Unionen. 

Artikkel 16 

Forvaltere av kvalifiserte fond for sosialt entreprenørskap skal 

underrette hjemstatens vedkommende myndighet om hvor de 

har til hensikt å markedsføre 

a)  et nytt kvalifisert fond for sosialt entreprenørskap, eller 

b)  et eksisterende kvalifisert fond for sosialt entreprenørskap 

i en medlemsstat som ikke er oppført på listen omhandlet i 

artikkel 15 nr. 1 bokstav d). 

Artikkel 17 

1.  Umiddelbart etter registreringen av en forvalter av et 

kvalifisert fond for sosialt entreprenørskap, tilføyelse av et nytt 

kvalifisert fond for sosialt entreprenørskap, tilføyelse av et nytt 

hjemsted for etableringen av et kvalifisert fond for sosialt 

entreprenørskap eller tilføyelse av en ny medlemsstat der 

forvalteren av et kvalifisert fond for sosialt entreprenørskap har 

til hensikt å markedsføre kvalifiserte fond for sosialt 

entreprenørskap, skal hjemstatens vedkommende myndighet 

underrette medlemsstatene som er angitt i samsvar med artikkel 

15 nr. 1 bokstav d), og ESMA om dette. 

2.  Vertsstatene som er angitt i samsvar med artikkel 15 nr. 

1 bokstav d), skal ikke pålegge en forvalter av et kvalifisert 

fond for sosialt entreprenørskap som er registrert i samsvar 

med artikkel 15, krav eller administrative framgangsmåter i 

forbindelse med markedsføring av kvalifiserte fond for sosialt 

entreprenørskap, og skal ikke kreve at markedsføringen 

godkjennes før den innledes. 

3.  For å sikre ensartede vilkår for anvendelsen av denne 

artikkel skal ESMA utarbeide utkast til tekniske gjennom-

føringsstandarder som fastsetter formatet for meldingen i 

henhold til denne artikkel. 

4.  ESMA skal framlegge disse utkastene til tekniske 

gjennomføringsstandarder for Kommisjonen innen  

16. februar 2014. 

5.  Kommisjonen gis myndighet til å vedta de tekniske 

gjennomføringsstandardene nevnt i nr. 3 etter framgangsmåten 

fastsatt i artikkel 15 i forordning (EU) nr. 1095/2010. 

Artikkel 18 

ESMA skal opprettholde en sentral database som er offentlig 

tilgjengelig på internett, med en liste over alle forvaltere av 

kvalifiserte fond for sosialt entreprenørskap som er registrert i 

samsvar med artikkel 15, og de kvalifiserte fondene for sosialt 

entreprenørskap som de markedsfører, samt de statene der 

disse fondene markedsføres. 

Artikkel 19 

1.  Hjemstatens vedkommende myndighet skal føre tilsyn 

med oppfyllelsen av kravene i denne forordning. 

2.  Dersom en vedkommende myndighet i vertsstaten har 

klare og påviselige grunner til å tro at en forvalter av et 

kvalifisert fond for sosialt entreprenørskap overtrer denne 

forordning på dens territorium, skal den umiddelbart underrette 

hjemstatens vedkommende myndighet om dette. Vedkommende 

myndighet i hjemstaten skal treffe hensiktsmessige tiltak. 

3.  Dersom forvalteren av et kvalifisert fond for sosialt 

entreprenørskap fortsetter å opptre på en måte som er klart i 

strid med denne forordning, til tross for tiltak som er truffet av 

hjemstatens vedkommende myndighet, eller fordi denne 

vedkommende myndighet ikke har truffet tiltak innen en 

rimelig frist, kan vertsstatens vedkommende myndighet, etter 

å ha underrettet hjemstatens vedkommende myndighet, treffe 

alle egnede tiltak for å verne investorene, herunder forby den 

berørte forvalteren å fortsette å markedsføre sine kvalifiserte 

fond for sosialt entreprenørskap på vertsstatens territorium. 

Artikkel 20 

Vedkommende myndigheter skal i samsvar med nasjonal 

lovgivning ha all tilsyns- og granskingsmyndighet som er 

nødvendig for at de skal kunne utføre sine oppgaver. De skal 

særlig ha myndighet til 

a)  å anmode om tilgang til ethvert dokument i enhver form 

og motta eller ta kopi av det,  
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b)  å kreve at forvalteren av et kvalifisert fond for sosialt 

entreprenørskap gir opplysninger umiddelbart, 

c)  å kreve opplysninger fra enhver person som har tilknytning 

til forvalteren av et kvalifisert fond for sosialt entreprenør-

skap eller til det kvalifiserte fondet for sosialt entreprenør-

skap, 

d)  å foreta stedlig tilsyn med eller uten forhåndsvarsel, 

e)  å treffe egnede tiltak for å sikre at en forvalter av et 

kvalifisert fond for sosialt entreprenørskap fortsatt over-

holder bestemmelsene i denne forordning, 

f)  å utstede et påbud for å sikre at en forvalter av et 

kvalifisert fond for sosialt entreprenørskap overholder 

bestemmelsene i denne forordning og avstår fra å gjenta 

atferd som kan utgjøre en overtredelse av denne 

forordning. 

Artikkel 21 

1.  Medlemsstatene skal fastsette bestemmelser om admini-

strative sanksjoner og andre tiltak som får anvendelse ved 

overtredelse av bestemmelsene i denne forordning, og skal 

treffe alle nødvendige tiltak for å sikre at de gjennomføres. De 

administrative sanksjonene og de andre tiltakene skal være 

virkningsfulle, stå i forhold til overtredelsen og virke 

avskrekkende. 

2.  Innen 16. mai 2015 skal medlemsstatene underrette 

Kommisjonen og ESMA om bestemmelsene nevnt i nr. 1. De 

skal straks underrette Kommisjonen og ESMA om eventuelle 

senere endringer av dem. 

Artikkel 22 

1.  Hjemstatens vedkommende myndighet skal, idet det tas 

hensyn til forholdsmessighetsprinsippet, treffe egnede tiltak 

som nevnt i nr. 2 dersom forvalteren av et kvalifisert fond for 

sosialt entreprenørskap 

a)  i strid med artikkel 5 ikke oppfyller kravene til 

porteføljesammensetningen, 

b)  i strid med artikkel 6 markedsfører andeler og aksjer i et 

kvalifisert fond for sosialt entreprenørskap overfor ikke-

kvalifiserte investorer, 

c)  bruker betegnelsen «EuSEF» uten å være registrert i 

samsvar med artikkel 15, 

d)  bruker betegnelsen «EuSEF» for å markedsføre fond som 

ikke er etablert i samsvar med artikkel 3 nr. 1 bokstav b) 

iii), 

e)  i strid med artikkel 15 har blitt registrert ved hjelp av 

uriktige opplysninger eller andre uregelmessigheter, 

f)  i strid med artikkel 7 bokstav a) ikke handler ærlig, 

rettferdig eller med behørig sakkyndighet, omhu og 

aktsomhet under utøvelsen av sin virksomhet, 

g)  i strid med artikkel 7 bokstav b) ikke anvender egnede 

retningslinjer og framgangsmåter for å hindre utilbørlig 

praksis, 

h)  gjentatte ganger unnlater å oppfylle kravene i artikkel 13 

med hensyn til årsrapporten, 

i)  gjentatte ganger unnlater å oppfylle plikten til å opplyse 

investorene i samsvar med artikkel 14. 

2.  I tilfellene nevnt i nr. 1 skal hjemstatens vedkommende 

myndighet ved behov 

a)  treffe tiltak for å sikre at en forvalter av et kvalifisert fond 

for sosialt entreprenørskap overholder artikkel 5 og 6, 

artikkel 7 bokstav a) og b) og artikkel 13–15, 

b)  forby anvendelse av betegnelsen «EuSEF» og fjerne 

forvalteren av et kvalifisert fond for sosialt entreprenørskap 

fra registeret. 

3.  Hjemstatens vedkommende myndighet skal umiddelbart 

underrette vedkommende myndigheter i vertsstatene i samsvar 

med artikkel 15 nr. 1 bokstav d) og ESMA om at forvalteren 

av et kvalifisert fond for sosialt entreprenørskap er fjernet fra 

registeret nevnt i nr. 2 bokstav b) i denne artikkel.  
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4.  Retten til å markedsføre et eller flere kvalifiserte fond 

for sosialt entreprenørskap under betegnelsen «EuSEF» i 

Unionen opphører med umiddelbar virkning fra datoen for 

vedkommende myndighets beslutning nevnt i nr. 2 bokstav b). 

Artikkel 23 

1.  Vedkommende myndigheter og ESMA skal samarbeide 

for å utføre sine respektive oppgaver i henhold til denne 

forordning i samsvar med forordning (EU) nr. 1095/2010. 

2.  Vedkommende myndigheter og ESMA skal utveksle alle 

opplysninger og all dokumentasjon som er nødvendig for at de 

skal kunne utføre sine respektive oppgaver i henhold til denne 

forordning i samsvar med forordning (EU) nr. 1095/2010, 

særlig for å påvise overtredelser av bestemmelsene i denne 

forordning og bringe dem til opphør. 

Artikkel 24 

1.  Alle personer som arbeider eller har arbeidet for 

vedkommende myndigheter eller for ESMA, samt revisorer 

eller sakkyndige som opptrer på vegne av vedkommende 

myndigheter eller ESMA, er underlagt taushetsplikt. Ingen 

fortrolige opplysninger som disse personene får i embets 

medfør, kan gis videre til noen annen person eller myndighet, 

unntatt i en oppsummert eller sammenfattet form som gjør det 

umulig å identifisere forvaltere av kvalifiserte fond for sosialt 

entreprenørskap og kvalifiserte fond for sosialt entreprenørskap 

enkeltvis, uten at det berører tilfeller som omfattes av strafferett 

og framgangsmåter i henhold til denne forordning. 

2.  Medlemsstatenes vedkommende myndigheter eller ESMA 

skal ikke hindres i å utveksle opplysninger i samsvar med denne 

forordning eller annet unionsregelverk som får anvendelse på 

forvaltere av kvalifiserte fond for sosialt entreprenørskap og på 

kvalifiserte fond for sosialt entreprenørskap. 

3.  Dersom vedkommende myndigheter eller ESMA mottar 

fortrolige opplysninger i henhold til nr. 2, kan de anvende dem 

bare i embets medfør og i forbindelse med forvaltningssaker 

eller rettergang. 

Artikkel 25 

Ved uenighet mellom vedkommende myndigheter i medlems-

statene om en vurdering, handling eller unnlatelse som kan 

tilskrives en vedkommende myndighet på et område der denne 

forordning krever samarbeid eller samordning mellom 

vedkommende myndigheter fra mer enn én medlemsstat, kan 

vedkommende myndigheter henvise saken til ESMA, som kan 

handle i samsvar med den myndighet den er gitt i henhold til 

artikkel 19 i forordning (EU) nr. 1095/2010, med mindre 

uenigheten gjelder artikkel 3 nr. 1 bokstav b) i) eller bokstav d) 

i) i denne forordning. 

KAPITTEL IV 

OVERGANGS- OG SLUTTBESTEMMELSER 

Artikkel 26 

1.  Myndigheten til å vedta delegerte rettsakter gis Kommi-

sjonen med forbehold for vilkårene fastsatt i denne artikkel. 

2.  Den delegerte myndigheten nevnt i artikkel 3 nr. 2, 

artikkel 9 nr. 5, artikkel 10 nr. 2 og artikkel 14 nr. 4 skal gis 

Kommisjonen for en periode på fire år fra 15. mai 2013. 

Kommisjonen skal utarbeide en rapport om den delegerte 

myndigheten senest ni måneder før utgangen av fireårsperioden. 

Den delegerte myndigheten skal stilltiende forlenges med 

perioder av samme varighet med mindre Europaparlamentet 

eller Rådet motsetter seg slik forlengelse senest tre måneder før 

utløpet av hver periode. 

3.  Den delegerte myndigheten nevnt i artikkel 3 nr. 2, 

artikkel 9 nr. 5, artikkel 10 nr. 2 og artikkel 14 nr. 4 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 3 nr. 2, 

artikkel 9 nr. 5, artikkel 10 nr. 2 eller artikkel 14 nr. 4 trer i 

kraft bare dersom verken Europaparlamentet eller Rådet har 

gjort innsigelse mot den delegerte rettsakten innen en frist på 

tre måneder etter at rettsakten ble meddelt Europaparlamentet 

og Rådet, eller dersom både Europaparlamentet og Rådet før 

utløpet av nevnte frist har underrettet Kommisjonen om at de 

ikke har til hensikt å gjøre innsigelse. På Europaparlamentets 

eller Rådets initiativ forlenges denne fristen med tre måneder.  



2.7.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 45/933 

 

Artikkel 27 

1.  Kommisjonen skal gjennomgå denne forordning i 

samsvar med nr. 2. Gjennomgåelsen skal omfatte en generell 

kartlegging av hvordan reglene i denne forordning virker og 

hvilke erfaringer som er gjort ved anvendelsen av dem, 

herunder med hensyn til 

a)  i hvilket omfang forvaltere av kvalifiserte fond for sosialt 

entreprenørskap i forskjellige medlemsstater har brukt 

betegnelsen «EuSEF», innenlands eller over landegrensene, 

b)  geografisk og sektorvis fordeling av investeringene som 

kvalifiserte fond for sosialt entreprenørskap foretar, 

c)  om opplysningskravene i artikkel 14 er hensiktsmessige, 

særlig om de er tilstrekkelige til at investorene kan treffe 

en informert investeringsbeslutning, 

d)  bruken av de forskjellige kvalifiserte investeringene som 

kvalifiserte fond for sosialt entreprenørskap har foretatt, 

og hvilken virkning dette har hatt på utviklingen av 

foretak med et sosialt formål i hele Unionen, 

e)  om det er hensiktsmessig å opprette et europeisk merke 

for «foretak med et sosialt formål», 

f)  muligheten for å tillate fond for sosialt entreprenørskap 

etablert i en tredjestat å bruke betegnelsen «EuSEF», idet 

det tas hensyn til erfaringen med anvendelsen av kommi-

sjonsrekommandasjonen om tiltak med sikte på å 

oppmuntre tredjestater til å anvende minstestandarder for 

god styring i skattesaker, 

g)  den praktiske anvendelsen av kriteriene for å identifisere 

kvalifiserte porteføljeforetak, virkningen av dette på 

utviklingen av foretak med et sosialt formål i hele Unionen 

og foretakenes positive sosiale virkning, 

h)  en analyse av framgangsmåtene som er anvendt av 

forvaltere av kvalifiserte fond for sosialt entreprenørskap, 

for å måle den positive sosiale virkningen som er skapt av 

de kvalifiserte porteføljeforetakene nevnt i artikkel 10, og 

en vurdering av om det er mulig å innføre harmoniserte 

standarder for å måle den sosiale virkningen på unionsplan 

på en måte som er i samsvar med Unionens sosialpolitikk, 

i)  muligheten for å utvide markedsføringen av kvalifiserte 

fond for sosialt entreprenørskap til også å omfatte ikke-

profesjonelle investorer, 

j)  om det er hensiktsmessig å medregne kvalifiserte fond for 

sosialt entreprenørskap under godtakbare eiendeler i 

henhold til direktiv 2009/65/EF, 

k)  om det er hensiktsmessig å utfylle denne forordning med 

en depotmottakerordning, 

l)  en undersøkelse av mulige skattemessige hindringer for 

fond for sosialt entreprenørskap og en vurdering av 

mulige skattemessige oppmuntringer med sikte på å 

fremme sosialt entreprenørskap i Unionen, 

m)  en vurdering av eventuelle hindringer for investering i fond 

som bruker betegnelsen «EuSEF», herunder hvordan 

institusjonelle investorer påvirkes av annet unionsregelverk 

av tilsynsmessig art. 

2.  Gjennomgåelsen nevnt i nr. 1 skal foretas 

a)  innen 22. juli 2017 når det gjelder bokstav a)–e) og 

bokstav g)–m), og 

b)  innen 22. juli 2015 når det gjelder bokstav f). 

3.  Etter gjennomgåelsen nevnt i nr. 1 og etter samråd med 

ESMA skal Kommisjonen framlegge en rapport for 

Europaparlamentet og Rådet, eventuelt sammen med et 

forslag til regelverk. 

Artikkel 28 

1.  Kommisjonen skal innen 22. juli 2017 innlede en 

gjennomgåelse av samspillet mellom denne forordning og 

andre regler for innretninger for kollektiv investering og deres 

forvaltere, særlig reglene i direktiv 2011/61/EU. Denne 

gjennomgåelsen skal omfatte denne forordnings virkeområde. 

Under gjennomgåelsen skal det samles inn opplysninger for å 

vurdere om det er nødvendig å utvide virkeområdet og tillate 

forvaltere av fond for sosialt entreprenørskap med en samlet 

forvaltningskapital som overstiger terskelverdien fastsatt i 

artikkel 2 nr. 1, å bli forvaltere av kvalifiserte fond for sosialt 

entreprenørskap i samsvar med denne forordning. 
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2.  Etter gjennomgåelsen nevnt i nr. 1 og etter samråd med ESMA skal Kommisjonen framlegge en 

rapport for Europaparlamentet og Rådet, eventuelt sammen med et forslag til regelverk. 

Artikkel 29 

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

Den får anvendelse fra 22. juli 2013, med unntak av artikkel 3 nr. 2, artikkel 9 nr. 5, artikkel 10 nr. 2 og 

artikkel 14 nr. 4, som får anvendelse fra 15. mai 2013. 

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

medlemsstater. 

Utferdiget i Strasbourg 17. april 2013. 

 For Europaparlamentet For Rådet 

 M. SCHULZ L. CREIGHTON 

 President Formann 

 __________  



2.7.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 45/935 

 

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 593/2014 

av 3. juni 2014 

om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for formatet for meldingen i henhold til artikkel 16 nr. 1 i 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 345/2013 om europeiske venturekapitalfond(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 345/2013 av 17. april 2013 om europeiske venturekapital-

fond(1), særlig artikkel 16 nr. 5, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  I henhold til artikkel 16 nr. 1 i forordning (EU) nr. 345/2013 skal vedkommende myndighet i hjemstaten til et europeisk 

venturekapitalfond (EuVECA) underrette vedkommende myndigheter i vertsstatene og Den europeiske verdipapir- og 

markedstilsynsmyndighet (ESMA) om hendelser knyttet til passene til forvaltere av kvalifiserte venturekapitalfond.  

I henhold til artikkel 21 nr. 3 i forordning (EU) nr. 345/2013 skal vedkommende myndighet i hjemstaten også underrette 

vedkommende myndigheter i vertsstatene om at en EuVECA-forvalter er fjernet fra registeret. 

2)  Ettersom ESMA ennå ikke har utviklet et særlig IT-verktøy for slik underretning, er e-post det best egnede formatet for 

denne typen meldinger mellom vedkommende myndigheter og til ESMA. ESMA bør derfor opprette en liste med 

relevante e-postadresser og informere alle vedkommende myndigheter om denne. 

3)  Denne forordning bygger på utkastet til tekniske gjennomføringsstandarder som ESMA har oversendt til Kommisjonen. 

4)  På grunn av meldingsformatets begrensede omfang og virkning og i lys av at bare vedkommende myndigheter skal 

bruke det særlige formatet, har ESMA ikke gjennomført offentlige høringer om innføringen av dette meldingsformatet. 

ESMA har anmodet om en uttalelse fra ESMAs interessentgruppe for verdipapirer og markeder, som er opprettet i 

samsvar med artikkel 37 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010(2) — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Formål 

Ved denne forordning fastsettes formatet for meldinger mellom vedkommende myndigheter og til ESMA om 

tilsynsopplysninger som gjelder hendelsene omhandlet i artikkel 16 nr. 1 og artikkel 21 nr. 3 i forordning (EU) nr. 345/2013. 

Artikkel 2 

Formatet for meldingen 

Vedkommende myndighet i hjemstaten til et europeisk venturekapitalfond skal per e-post underrette vedkommende 

myndigheter i vertsstatene og ESMA om hendelsene omhandlet i artikkel 16 nr. 1 og artikkel 21 nr. 3 i forordning (EU)  

nr. 345/2013 ved å fylle ut skjemaet angitt i vedlegget til denne forordning. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 165 av 4.6.2014, s. 41, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 64/2018 av 23. mars 2018 om 

endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 6 av 30.1.2020, s. 51. 

(1) EUT L 115 av 25.4.2013, s. 1. 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den 

europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet) (EUT L 331 av 15.12.2010, s. 84). 
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Artikkel 3 

Liste med e-postadresser 

Vedkommende myndigheter skal meddele ESMA den e-postadressen som skal brukes ved melding av tilsynsopplysninger. 

ESMA skal informere alle vedkommende myndigheter om listen med relevante e-postadresser, herunder ESMAs relevante e-

postadresse. 

Artikkel 4 

Ikrafttredelse 

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 3. juni 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

Melding om registrering av en forvalter av et europeisk venturekapitalfond (EuVECA) eller ajourføring av 

opplysninger som allerede er gitt 

Melding om registrering hos (myndighetens navn) av en EuVECA-forvalter eller ajourføring av opplysninger som allerede er 

gitt 

(Navn på myndigheten i hjemstaten) melder at 

(EuVECA-forvalterens navn), 

med følgende kontaktopplysninger, (forvalterens registrerte adresse), 

er registrert hos (myndighetens navn) i samsvar med artikkel 14 nr. 2 i forordning (EU) nr. 345/2013 for å forvalte fondene som 

er angitt i tabellen nedenfor. Forvalteren har til hensikt å markedsføre EuVECA-et i medlemsstatene som er angitt i tabellen 

nedenfor. 

EuVECA-ets navn Hjemsted Vertsstater 

   

   

Instruksjoner: 

Angi om du underretter om endringer av opplysninger som allerede er gitt i en tidligere melding: Ja  Nei  

Dersom svaret er ja, oppgi hvilke opplysninger som ønskes endret:  

  Tilføyelse av et nytt EuVECA. 

  Tilføyelse av et nytt hjemsted i forbindelse med etableringen av et EuVECA. 

  Tilføyelse av en ny medlemsstat der forvalteren har til hensikt å markedsføre EuVECA-et. 

  Fjerning av EuVECA-forvaltere fra det nasjonale registeret i samsvar med artikkel 21 nr. 2 bokstav b) i EuVECA-

forordningen(1). 

 _______  

  

(1) Dersom dette er tilfelle, vennligst erstatt teksten etter forvalterens adresse med følgende tekst: «er fjernet fra det nasjonale registeret over 

EuVECA-forvaltere i samsvar med artikkel 21 nr. 2 bokstav b) i EuVECA-forordningen».  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 594/2014 

av 3. juni 2014 

om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for formatet for meldingen i henhold til artikkel 17 nr. 1 i 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 346/2013 om europeiske fond for sosialt entreprenørskap(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 346/2013 av 17. april 2013 om europeiske fond for sosialt 

entreprenørskap(1), særlig artikkel 17 nr. 5, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  I henhold til artikkel 17 nr. 1 i forordning (EU) nr. 346/2013 skal vedkommende myndighet i hjemstaten til et europeisk 

fond for sosialt entreprenørskap (EuSEF) underrette vertsstatene og Den europeiske verdipapir- og markedstil-

synsmyndighet (ESMA) om hendelser knyttet til passene til forvaltere av kvalifiserte fond for sosialt entreprenørskap.  

I henhold til artikkel 22 nr. 3 i nevnte forordning skal vedkommende myndighet i hjemstaten også underrette ved-

kommende myndigheter i vertsstatene om at en EuSEF-forvalter er fjernet fra registeret. 

2)  Ettersom ESMA ennå ikke har utviklet et særlig IT-verktøy for slik underretning, er e-post det best egnede formatet for 

denne typen meldinger mellom vedkommende myndigheter og til ESMA. ESMA bør derfor opprette en liste med 

relevante e-postadresser og informere alle vedkommende myndigheter om denne. 

3)  Denne forordning bygger på utkastet til tekniske gjennomføringsstandarder som ESMA har oversendt til Kommisjonen. 

4)  På grunn av meldingsformatets begrensede omfang og virkning og i lys av at bare vedkommende myndigheter skal 

bruke det særlige formatet, har ESMA ikke gjennomført offentlige høringer om innføringen av dette meldingsformatet. 

ESMA har anmodet om en uttalelse fra ESMAs interessentgruppe for verdipapirer og markeder, som er opprettet i 

samsvar med artikkel 37 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010(2) — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Formål 

Ved denne forordning fastsettes formatet for meldinger mellom vedkommende myndigheter og til ESMA om tilsynsopplys-

ninger som gjelder hendelsene omhandlet i artikkel 17 nr. 1 og artikkel 22 nr. 3 i forordning (EU) nr. 346/2013. 

Artikkel 2 

Formatet for meldingen 

Vedkommende myndighet i hjemstaten til et europeisk fond for sosialt entreprenørskap skal per e-post underrette 

vedkommende myndigheter i vertsstatene og ESMA om hendelsene omhandlet i artikkel 17 nr. 1 og artikkel 22 nr. 3 i 

forordning (EU) nr. 346/2013 ved å fylle ut skjemaet angitt i vedlegget til denne forordning. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 165 av 4.6.2014, s. 44, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 64/2018 av 23. mars 2018 om 

endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 6 av 30.1.2020, s. 51. 

(1) EUT L 115 av 25.4.2013, s. 18. 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den 

europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet) (EUT L 331 av 15.12.2010, s. 84). 
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Artikkel 3 

Liste med e-postadresser 

Vedkommende myndigheter skal meddele ESMA den e-postadressen som skal brukes ved melding av tilsynsopplysninger. 

ESMA skal informere alle vedkommende myndigheter om listen med relevante e-postadresser, herunder ESMAs relevante e-

postadresse. 

Artikkel 4 

Ikrafttredelse 

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 3. juni 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

Melding om registrering av en forvalter av et europeisk fond for sosialt entreprenørskap (EuSEF) eller ajourføring av 

opplysninger som allerede er gitt 

Melding om registrering hos (myndighetens navn) av en EuSEF-forvalter eller ajourføring av opplysninger som allerede er gitt 

(Navn på myndigheten i hjemstaten) melder at 

(EuSEF-forvalterens navn), 

med følgende kontaktopplysninger, (forvalterens registrerte adresse), 

er registrert hos (myndighetens navn) i samsvar med artikkel 15 nr. 2 i forordning (EU) nr. 346/2013 for å forvalte fondene som 

er angitt i tabellen nedenfor. Forvalteren har til hensikt å markedsføre EuSEF-et i medlemsstatene som er angitt i tabellen 

nedenfor.  

EuSEF-ets navn Hjemsted Vertsstater 

   

   

Instruksjoner: 

Angi om du underretter om endringer av opplysninger som allerede er gitt i en tidligere melding: Ja  Nei  

Dersom svaret er ja, oppgi hvilke opplysninger som ønskes endret:  

  Tilføyelse av et nytt EuSEF. 

  Tilføyelse av et nytt hjemsted i forbindelse med etableringen av et EuSEF. 

  Tilføyelse av en ny medlemsstat der forvalteren har til hensikt å markedsføre EuSEF-et. 

  Fjerning av EuSEF-forvaltere fra det nasjonale registeret i samsvar med artikkel 22 nr. 2 bokstav b) i EuSEF-

forordningen(1). 

 __________  

  

(1) Dersom dette er tilfelle, vennligst erstatt teksten etter forvalterens adresse med følgende tekst: «er fjernet fra det nasjonale registeret over 

EuSEF-forvaltere i samsvar med artikkel 22 nr. 2 bokstav b) i EuSEF-forordningen». 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2016/480 

av 1. april 2016 

om fastsettelse av felles regler for sammenkopling av nasjonale elektroniske registre over 

veitransportforetak og om oppheving av forordning (EU) nr. 1213/2010(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1071/2009 av 21. oktober 2009 om innføring av felles regler 

med hensyn til vilkårene som må oppfylles for å utøve yrket som transportør på vei, og om oppheving av rådsdirektiv 

96/26/EF(1), særlig artikkel 16 nr. 5, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til artikkel 16 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1071/2009 skal hver medlemsstat ha et nasjonalt register over 

veitransportforetak som har fått tillatelse fra en vedkommende myndighet til å utøve yrket som transportør på vei. Alle 

vedkommende myndigheter i de andre medlemsstatene bør ha tilgang til relevante opplysninger i de nasjonale 

elektroniske registrene. I henhold til artikkel 16 nr. 5 og nr. 6 i forordning (EF) nr. 1071/2009 skal de nasjonale 

elektroniske registrene være sammenkoplet innen 31. desember 2012, og Kommisjonen skal vedta felles regler for en 

slik sammenkopling. På grunnlag av dette mandatet vedtok Kommisjonen forordning (EU) nr. 1213/2010(2) for å lette 

sammenkoplingen av de nasjonale elektroniske registrene via et meldingsutvekslingssystem kalt ERRU (European 

Registers of Road Transport Undertakings). ERRU ble satt i drift 31. desember 2012. 

2) I løpet av de siste tre årenes drift av ERRU har Kommisjonen, sammen med eksperter fra medlemsstatene, identifisert 

en rekke aspekter ved den praktiske bruken av ERRU som ikke fullt ut samsvarer med de administrative prosessene som 

er etablert i medlemsstatene. 

3) Det er derfor nødvendig å rette opp de manglene som er identifisert i den daglige driften av ERRU, og tilpasse systemet til 

de relevante bestemmelsene i forordning (EF) nr. 1071/2009, europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1072/2009(3) 

og europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1073/2009(4) samt sikre at ERRU brukes på en ensartet måte av 

vedkommende myndigheter i hele Unionen. Videre er det nødvendig å tilpasse de eksisterende reglene til den 

vitenskapelige og tekniske utvikling. 

4) Ved kommisjonsforordning (EU) 2016/403(5) ble det med hensyn til klassifiseringen av alvorlige overtredelser av 

Unionens regler, utarbeidet en ny liste fordelt på kategorier, typer og alvorlighetsgrader for overtredelse av Unionens 

regler, som i tillegg til dem som er fastsatt i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 1071/2009, kan føre til at veitransport-

foretaket eller transportlederen ikke oppfyller vandelskravet. Det er derfor nødvendig at ERRU skal kunne oversende 

opplysninger om den nye listen over overtredelser. 

5) Bestemmelsene om vern av personopplysninger fastsatt særlig i europaparlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF(6) får 

anvendelse på behandling av personopplysninger i henhold til forordning (EF) nr. 1071/2009. Medlemsstatene må 

særlig treffe egnede sikkerhetstiltak for å hindre misbruk av personopplysninger.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 87 av 2.4.2016, s. 4, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 65/2018 av 23. mars 2018 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 6 av 30.1.2020, s. 53. 

(1) EUT L 300 av 14.11.2009, s. 51. 

(2) Kommisjonsforordning (EU) nr. 1213/2010 av 16. desember 2010 om fastsettelse av felles regler for sammenkopling av nasjonale 

elektroniske registre over veitransportforetak (EUT L 335 av 18.12.2010, s. 21). 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1072/2009 av 21. oktober 2009 om felles reglar for tilgang til den internasjonale marknaden 

for godstransport på veg (EUT L 300 av 14.11.2009, s. 72). 

(4) 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 (EUT L 300 av 14.11.2009, s. 88). 

(5) Kommisjonsforordning (EU) 2016/403 av 18. mars 2016 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1071/2009 med 

hensyn til klassifiseringen av alvorlige overtredelser av Unionens regler som kan føre til at et veitransportforetak ikke oppfyller 

vandelskravet, og om endring av vedlegg III til europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/22/EF (EUT L 74, 19.3.2016, s. 8). 

(6) Europaparlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF av 24. oktober 1995 om vern 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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6) Dersom det er relevant, får bestemmelsene om vern av personopplysninger fastsatt i europaparlaments- og rådsdirektiv 

45/2001/EF(7) anvendelse på behandling av personopplysninger i henhold til forordning (EF) nr. 1071/2009. 

7) Ettersom det bør foretas et betydelig antall endringer av de felles reglene for gjennomføringen av de nasjonale 

elektroniske registre, bør forordning (EU) nr. 1213/2010 erstattes av en ny rettsakt. Forordning (EU) nr. 1213/2010 bør 

derfor oppheves. 

8) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra komiteen nevnt i artikkel 42 nr. 1 i europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 165/2014(8). 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Formål 

I denne forordning fastsettes kravene til koplingen av nasjonale elektroniske registre over veitransportforetak til meldings-

systemet ERRU i samsvar med artikkel 16 nr. 5 i forordning (EU) nr. 1071/2009. 

Artikkel 2 

Definisjoner 

I denne forordning menes med, i tillegg til definisjonene fastsatt i artikkel 2 i forordning (EF) nr. 1071/2009, 

a) «ERRU (European Registers of Road Transport Undertakings)» et system for sammenkopling av nasjonale elektroniske 

registre, opprettet i samsvar med artikkel 16 nr. 5 i forordning (EF) nr. 1071/2009, 

b) «asynkront grensesnitt» en prosess der en melding som svar på en anmodning sendes tilbake via en ny HTTP-forbindelse, 

c) «generelt søk» en anmodning fra en medlemsstat rettet til alle andre medlemsstater, 

d) «sentralenhet» et informasjonssystem som muliggjør ruting av ERRU-meldinger mellom medlemsstatene, 

e) «CPC» et kompetansebevis i henhold til artikkel 8 nr. 8 i forordning (EF) nr. 1071/2009, 

f) «overtredelsesmedlemsstat» medlemsstaten der transportforetaket har begått overtredelsen, 

g) «etableringsmedlemsstat» den medlemsstaten der et foretak er etablert,  

  

(7) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 45/2001 av 18. desember 2000 om personvern i forbindelse med behandling av person-

opplysninger i Fellesskapets institusjoner og organer og om fri utveksling av slike opplysninger (EFT L 8 av 12.1.2001 s. 1). 

(8) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 165/2014 av 4. februar 2014 om fartsskrivere innen veitransport, om oppheving av 

rådsforordning (EØF) nr. 3821/85 om bruk av fartsskriver innen veitransport og om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 561/2006 om harmonisering av visse bestemmelser på det sosiale området innen veitransport (EUT L 60 av 28.2.2014, s. 1). 



2.7.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 45/943 

 

h) «nasjonalt system» et informasjonssystem innført i hver enkelt medlemsstat med sikte på å sende, behandle og besvare 

ERRU-meldinger, 

i) «synkront grensesnitt» en prosess der en melding som svar på en anmodning sendes tilbake via den samme HTTP-

forbindelsen som ble brukt til anmodningen, 

j) «anmodende medlemsstat» medlemsstaten som sender en anmodning eller melding som så rutes til mottakermedlems-

statene, 

k) «mottakermedlemsstat» medlemsstaten som en anmodning eller melding via ERRU er rettet til. 

Artikkel 3 

Forpliktelse til å kople seg til ERRU 

Medlemsstatene skal sammenkople de nasjonale elektroniske registrene nevnt i artikkel 16 i forordning (EF) nr. 1071/2009 til 

ERRU i samsvar med framgangsmåtene og de tekniske spesifikasjonene fastsatt i denne forordning. 

Artikkel 4 

Tekniske spesifikasjoner 

ERRU skal oppfylle de tekniske spesifikasjonene i vedlegg I–VII til denne forordning. 

Artikkel 5 

Bruk av ERRU 

1.  Ved utveksling av opplysninger via ERRU skal vedkommende myndigheter følge framgangsmåtene i vedlegg VIII til 

denne forordning. 

2.  Medlemsstatene skal gi de kontrollorganene som har ansvaret for å utføre kontroller ved veien, tilgang til ERRU-

funksjonen «Check Community Licence» (kontroll av fellesskapslisens). 

3.  Dersom flere nasjonale kontrollorganer deltar i kontroller ved veien, skal medlemsstaten avgjøre hvilket av disse organene 

som skal gis tilgang som nevnt i nr. 2. 

Artikkel 6 

Oppheving 

Forordning (EF) nr. 1213/2010 oppheves fra den dagen denne forordning får anvendelse. Henvisninger til den opphevede 

forordningen skal forstås som henvisninger til denne forordning. 

Artikkel 7 

Ikrafttredelse 

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

Den får anvendelse fra 30. januar 2019. 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 1. april 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 ______  
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VEDLEGG I 

GENERELLE ASPEKTER VED ERRU 

1.  ARKITEKTUR 

ERRU skal bestå av følgende deler: 

1.1.  En sentralenhet som skal kunne motta en anmodning fra den anmodende medlemsstaten, validere den og behandle den 

ved å videresende den til mottakermedlemsstatene. Sentralenheten skal vente på svar fra hver mottakermedlemsstat, 

samle alle svarene og videresende det samlede svaret til den anmodende medlemsstaten. 

1.2.  Et nasjonalt system per medlemsstat som skal være utstyrt med et grensesnitt som både kan sende anmodninger til 

sentralenheten og ta imot svarene. Nasjonale systemer kan benytte egen eller kommersiell programvare til å sende og 

motta meldinger fra sentralenheten. 

1.3.  Som et alternativ til 1.1 kan medlemsstatene velge å bruke et kompatibelt kommersielt nettverk til innbyrdes å utveksle 

meldinger. I så fall skal hver enkelt vedkommende myndighet levere statistikk over meldingene som utveksles innenfor 

dette nettverket, til sentralenheten. 

2.  FORVALTNING 

2.1.  Sentralenheten skal forvaltes av Kommisjonen, som skal ha ansvaret for teknisk drift og vedlikehold av sentralenheten. 

2.2.  Sentralenheten skal ikke lagre data i mer enn seks måneder, unntatt data til loggføring og statistikk som fastsatt i 

vedlegg VII. 

2.3.  Sentralenheten skal ikke gi tilgang til personopplysninger, med unntak for autorisert personale i Kommisjonen når det 

er nødvendig i forbindelse med vedlikehold og feilretting. 

2.4.  Medlemsstatene skal ha ansvar for følgende: 

2.4.1.  Opprettelse og forvaltning av sine nasjonale systemer, herunder grensesnittet mot sentralenheten. 

2.4.2.  Installasjon og vedlikehold av sine nasjonale systemer, både maskinvare og programvare, egen eller kommersiell. 

2.4.3.  Korrekt driftskompatibilitet mellom sine nasjonale systemer og sentralenheten, herunder håndtering av feilmeldinger 

fra sentralenheten. 

2.4.4.  Treffe alle nødvendige tiltak for å sikre opplysningenes fortrolighet, integritet og tilgjengelighet. 

2.4.5.  Driften av de nasjonale systemene i samsvar med tjenestenivåene i vedlegg VI. 

2.5.  Nettportalen MOVEHUB 

Kommisjonen skal stille til rådighet en nettbasert applikasjon med beskyttet tilgang kalt «nettportalen MOVEHUB», 

som minst tilbyr følgende tjenester: 

a)  Statistikk over medlemsstatenes tilgjengelighet. 

b)  Melding om vedlikehold av sentralenheten og medlemsstatenes nasjonale systemer. 

c)  Sammenfattede rapporter. 
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d)  Forvaltning av kontakter. 

e)  XSD-skjemaer. 

2.6.  Forvaltning av kontakter 

Denne funksjonen skal gi hver medlemsstat mulighet til å forvalte kontaktopplysningene om sine ulike brukere på 

områdene politikk, økonomi, drift og teknikk, og vedkommende myndighet i hver medlemsstat har ansvaret for å 

ajourføre opplysninger om egne kontakter. Det skal være mulig å se, men ikke redigere, andre medlemsstaters 

kontaktopplysninger. 

 _____  

VEDLEGG II 

ERRU-FUNKSJONER 

1.  Følgende funksjoner skal stilles til rådighet via ERRU: 

1.1.  «Check Good Repute (CGR)» (kontroll av oppfyllelse av vandelskravet): gjør det mulig for den anmodende 

medlemsstaten å sende et søk til én eller samtlige mottakermedlemsstater for å fastslå om en transportleder oppfyller 

vandelskravet og dermed tillatelsen til å drive et transportforetak. 

1.2.  «Infringement Notification (INF)» (melding om overtredelse): gjør det mulig for overtredelsesmedlemsstaten å 

underrette etableringsmedlemsstaten om at transportforetaket har begått en alvorlig overtredelse som omhandlet i 

artikkel 6 nr. 2 bokstav b) i forordning (EF) nr. 1071/2009. Med denne funksjonen kan overtredelsesmedlemsstaten 

også anmode om at transportforetaket pålegges sanksjoner i etableringsmedlemsstaten. 

1.3.  «Check Community Licence (CCL)» (kontroll av fellesskapslisens): gjør det mulig for den anmodende medlemsstaten 

å sende et søk til mottakermedlemsstaten (dvs. etableringsmedlemsstaten) for å fastslå om et transportforetak utøver sin 

virksomhet med en gyldig fellesskapslisens. 

2.  Andre meldingstyper som anses som nødvendige for at ERRU skal fungere effektivt, skal legges inn, for eksempel 

feilmeldinger. 

 _____  
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VEDLEGG III 

BESTEMMELSER OM MELDINGER I ERRU 

1.  GENERELLE TEKNISKE KRAV 

1.1.  Sentralenheten skal tilby både synkrone og asynkrone grensesnitt til utveksling av meldinger. Medlemsstatene kan velge 

den teknologien som egner seg best som grensesnitt mot deres egne applikasjoner. 

1.2.  Alle meldinger som utveksles mellom sentralenheten og de nasjonale systemene, må være UTF-8-kodet. 

1.3.  Medlemsstatene skal sikre at deres nasjonale systemer skal kunne motta og behandle meldinger med greske eller kyrilliske 

skrifttegn. 

2.  XML-MELDINGSSTRUKTUR OG SKJEMADEFINISJON (XSD) 

2.1.  XML-meldingenes generelle struktur skal følge det formatet som er definert av XSD-skjemaene installert i sentralenheten. 

2.2.  Sentralenheten og de nasjonale systemene skal sende og motta meldinger som er i samsvar med meldingenes XSD-

skjema. 

2.3.  Nasjonale systemer skal kunne sende, motta og behandle alle meldinger som svarer til funksjonene i vedlegg II. 

2.4.  XML-meldingene skal minst oppfylle minstekravene i tillegget til dette vedlegg. 

 _____  
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Tillegg 

Minstekrav til innholdet i XML-meldinger 

Felles overskrift Obligatorisk 

«Version» (versjon) 

XML-spesifikasjonenes offisielle versjon angis i navneområdet som er 

definert i meldingens XSD, og i attributtet version i overskriftselementet 

i alle XML-meldinger. Versjonsnummeret («n.m») defineres som en fast 

verdi i hver versjon av XML-skjemadefinisjonsfilen (xsd). 

Ja 

«Test Identifier» 

(prøveidentifikator) 

Valgfri ID til prøving. Den som tar initiativ til prøven, fyller ut ID-en, og 

alle som deltar i arbeidsflyten videresender/svarer med samme ID. Det 

bør ses bort fra ID-en under produksjonen, og den benyttes ikke dersom 

den forekommer. 

Nei 

«Technical Identifier» 

(teknisk identifikator) 

En UUID som identifiserer hver enkelt melding som unik. Senderen 

genererer en UUID og fyller ut dette attributtet. Denne opplysningen 

benyttes bare internt. 

Ja 

«Workflow Identifier» 

(arbeidsflytidentifikator) 

Attributtet «workflowId» er en UUID og skal genereres av den 

anmodende medlemsstaten. Denne ID-en benyttes deretter i alle 

meldinger for å korrelere arbeidsflyten. 

Ja 

«Sent At» (tidspunkt for 

sending) 
Dato og klokkeslett (UTC) da meldingen ble sendt. Ja 

«Timeout» (tidsavbrudd) 

Dette er et valgfritt attributt for dato og klokkeslett (i UTC-format). Denne 

verdien fastsettes av sentralenheten bare for videresendte anmodninger. 

Dette skal informere mottakermedlemsstaten om det tidspunktet anmod-

ningen blir gjenstand for tidsavbrudd. Denne verdien kreves ikke i 

MS2TCN_<x>_Req eller i svarmeldinger. Den er valgfri, slik at den 

samme overskriftsdefinisjonen kan benyttes til alle meldingstyper, uansett 

om attributtet «timeoutValue» kreves eller ikke. 

Nr. 

«From» (fra) 
ISO 3166-1 Alpha 2-koden for medlemsstaten som sender meldingen, 

eller «EU». 
Ja 

«To» (til) 
ISO 3166-1 Alpha 2-koden for medlemsstaten som meldingen sendes til, 

eller «EU». 
Ja 

Kontroll av oppfyllelse av vandelskravet 

Anmodning om kontroll av oppfyllelse av vandelskravet Obligatorisk 

«Business Case Identifier» 

(saksidentifikator) 
Et løpe- eller referansenummer som identifiserer hver enkelt anmodning. 

Ja 

«Requesting Competent 

Authority» (vedkommende 

myndighet som anmoder) 

Vedkommende myndighet som har anmodet om søk. 

Ja 

Transport Manager Details (opplysninger om transportleder) Ja, dersom det mangler 

opplysninger om 

kompetansebevis 

«Family Name» 

(etternavn) 
Transportlederens fullstendige etternavn som angitt i kompetansebeviset. 

Ja 
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Anmodning om kontroll av oppfyllelse av vandelskravet Obligatorisk 

«First Name» (fornavn) Transportlederens fullstendige fornavn som angitt i kompetansebeviset. Ja 

«Date of Birth» 

(fødselsdato) 
Transportlederens fødselsdato i ISO 8601-format (ÅÅÅÅ-MM-DD). 

Ja 

«Place of birth» (fødested) Transportlederens fødested. Nei 

CPC Details (CPC-opplysninger) Ja, dersom det mangler 

opplysninger om 

transportleder 

«CPC Number» (CPC-

nummer) 
Nummer på kompetansebeviset. 

Ja 

«CPC Issue Date» 

(utstedelsesdato for CPC) 

Utstedelsesdato for kompetansebeviset i ISO 8601-format (ÅÅÅÅ-MM-

DD). 

Ja 

«CPC Issue Country» 

(utstedelsesstat for CPC) 

Utstedelsesstat for kompetansebeviset i henhold til standarden ISO 3166-

1 alpha 2. 

Ja 

 

Svar på kontroll av oppfyllelse av vandelskravet Obligatorisk 

«Business Case Identifier» 

(saksidentifikator) 

Et løpe- eller referansenummer som samsvarer med saksidentifikatoren i 

anmodningen. 
Ja 

«Requesting Competent 

Authority» (vedkommende 

myndighet som anmoder) 

Vedkommende myndighet som har anmodet om søk. Ja 

«Responding Competent 

Authority» (vedkommende 

myndighet som svarer) 

Vedkommende myndighet som har svart på anmodningen om søk. Ja 

«Status Code» (statuskode) Søkets statuskode (f.eks. funnet, ikke funnet, feil osv.). Ja 

«Status Message» (status-

melding) 
En forklarende statusbeskrivelse (om nødvendig). Nei 

Found Transport Manager Details (funne opplysninger om transportleder) Ja, dersom statuskoden 

er «Found» (funnet) 

«Family Name» (etter-

navn) 
Transportlederens etternavn som angitt i registeret. Ja 

«First Name» (fornavn) Transportlederens fullstendige fornavn som angitt i registeret. Ja 

«Date of Birth» (fødsels-

dato) 

Transportlederens fødselsdato i ISO 8601-format (ÅÅÅÅ-MM-DD), 

som angitt i registeret. 
Ja 

«Place of birth» (fødested) Transportlederens fødested som angitt i registeret. Ja 



Nr. 45/950 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 2.7.2020 

 

Svar på kontroll av oppfyllelse av vandelskravet Obligatorisk 

«CPC Number» (CPC-

nummer) 
Nummer på kompetansebeviset som angitt i registeret. Ja 

«CPC Issue Date» 

(utstedelsesdato for CPC) 

Utstedelsesdato for kompetansebeviset, i ISO 8601-format (ÅÅÅÅ-MM-

DD), som angitt i registeret. 
Ja 

«CPC Issue Country» 

(utstedelsesstat for CPC) 

Utstedelsesstat for kompetansebeviset, i ISO 3166-1 alpha 2-format, som 

angitt i registeret. 
Ja 

«Total Managed 

Undertakings» (antall 

ledede foretak) 

Antall transportforetak transportlederen er ansvarlig for. Ja 

«Total Managed Vehicles» 

(antall ledede kjøretøyer) 
Det totale antallet kjøretøyer transportlederen er ansvarlig for. Ja 

«Fitness» (Egnethet) Angivelse som «Fit» (egnet) eller «Unfit» (uegnet). Ja 

«End Date of Unfitness» 

(sluttdato for uegnethet) 

Sluttdato for transportlederens ikke-oppfyllelse av vandelskravet i ISO 

8601-format (ÅÅÅÅ-MM-DD). Gjelder dersom det under «Fitness» 

(egnethet) er svart «Unfit» (uegnet). 

Nei 

«Search Method» 

(søkemetode) 

Den metoden som er brukt til å finne transportlederen: NYSIIS, CPC 

eller egendefinert. 
Ja 

Transportforetak (for hver funne transportleder) Ja, dersom antall 

ledede foretak > 0 

«Transport Undertaking 

Name» (transportforetakets 

navn) 

Transportforetakets navn (navn og juridiske form) som angitt i registeret. Ja 

«Transport Undertaking 

Address» (transport-

foretakets adresse) 

Transportforetakets adresse (gatenavn, postnummer, poststed og stat) 

som angitt i registeret. 
Ja 

«Community Licence 

Number» (nummer på 

fellesskapslisens) 

Løpenummer for transportforetakets fellesskapslisens som angitt i 

registeret. 
Ja 

«Community Licence 

Status» (status for 

fellesskapslisens) 

Status for transportforetakets fellesskapslisens som angitt i registeret. Ja 

«Managed Vehicles» 

(ledede kjøretøyer) 
Antall ledede kjøretøyer som angitt i registeret. Ja 

Melding om overtredelse 

Anmodning om melding om overtredelse Obligatorisk 

«Business Case Identifier» 

(saksidentifikator) 

Et løpe- eller referansenummer som identifiserer hver enkelt anmodning. Ja 

«Notifying Authority» 

(meldermyndighet) 

Vedkommende myndighet som sender meldingen om overtredelse. Ja 
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Anmodning om melding om overtredelse Obligatorisk 

Transportforetak Ja 

«Transport Undertaking 

Name» (transportforetakets 

navn) 

Navn på transportforetaket for hvilket overtredelsen registreres. Ja 

«Community Licence 

Number» (nummer på 

fellesskapslisens) 

Løpenummer for den bekreftede kopien av transportforetakets felles-

skapslisens. 

Ja 

«Vehicle Registration 

Number» (kjøretøyets 

registreringsnummer) 

Registreringsnummer på det kjøretøy som er berørt av overtredelsen. Ja 

«Vehicle Registration 

Country» (kjøretøyets 

registreringsstat) 

Stat der kjøretøyet er registrert. Ja 

Alvorlig overtredelse Ja 

«Date of Infringement» 

(dato for overtredelsen) 

Dato for overtredelsen i ISO 8601-format. (ÅÅÅÅ-MM-DD). Ja 

Kategori Overtredelsens kategori: 

— MSI — «Most serious infringement» (mest alvorlig overtredelse) 

— VSI — «Very serious infringement» (svært alvorlig overtredelse) 

— SI — «Serious infringement» (alvorlig overtredelse) 

Ja 

«Infringement Type» (type 

overtredelse) 

I samsvar med klassifiseringen fastsatt i vedlegg IV til forordning (EF) 

nr. 1071/2009 og vedlegg I til forordning (EU) 2016/403. 

Ja 

«Date of Check» (dato for 

kontroll) 

Dato for kontrollen der overtredelsen ble påvist, i ISO 8601-format 

(ÅÅÅÅ-MM-DD). 

Ja 

Pålagt sanksjon (for hver alvorlige overtredelse) Ja 

«Penalty Imposed 

Identifier» (identifikator 

for pålagt sanksjon) 

Løpenummer for hver enkelt pålagte sanksjon. Ja 

«Final Decision Date» 

(dato for endelig 

beslutning) 

Dato for endelig beslutning om pålagt sanksjon i ISO 8601-format 

(ÅÅÅÅ-MM-DD). 

Ja 

«Penalty Type Imposed» 

(type pålagt sanksjon) 

Mulige angivelser: 

— 101 — «Warning» (advarsel) 

— 201 — «Temporary ban on cabotage operations» (midlertidig forbud 

mot kabotasje) 

— 202 — «Fine» (bot) 

— 203 — «Prohibition» (forbud) 

— 204 — «Immobilisation» (kjøreforbud) 

— 102 — «Other» (annet) 

Ja 
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Anmodning om melding om overtredelse Obligatorisk 

«Start date» (startdato) Startdato for pålagt sanksjon i ISO 8601-format (ÅÅÅÅ-MM-DD). Nei 

«End date» (sluttdato) Sluttdato for pålagt sanksjon i ISO 8601-format (ÅÅÅÅ-MM-DD). Nei 

«Is Executed» (gjennom-

ført) 

Ja/nei Ja 

Sanksjon det anmodes om (for hver alvorlige overtredelse) Nei 

«Penalty Requested 

Identifier» (identifikator 

for sanksjon det anmodes 

om) 

Løpenummer for hver enkelt sanksjon det anmodes om. Ja 

«Penalty Type Requested» 

(type sanksjon det 

anmodes om) 

Mulige angivelser: 

— 101 — «Warning» (advarsel) 

— 301 — «Temporary withdrawal of some or all of the certified true 

copies of the Community licence» (midlertidig tilbakekalling av 

noen av eller alle de bekreftede kopiene av fellesskapslisensen) 

— 302 — «Permanent withdrawal of some or all of the certified true 

copies of the Community licence» (varig tilbakekalling av noen av 

eller alle de bekreftede kopiene av fellesskapslisensen) 

— 303 — «Temporary withdrawal of the Community licence» 

(midlertidig tilbakekalling av fellesskapslisensen) 

— 304 — «Permanent withdrawal of the Community licence» (varig 

tilbakekalling av fellesskapslisensen) 

— 305 — «Suspension of the issue of driver attestations» (innstilling av 

utstedelse av førerattester) 

— 306 — «Withdrawal of driver attestations» (tilbakekalling av 

førerattester) 

— 307 — «Issue of driver attestations subject to additional conditions in 

order to prevent misuse» (innføring av ytterligere vilkår for 

utstedelse av førerattester for å hindre misbruk) 

Ja 

«Duration» (varighet) Varighet av sanksjonen det anmodes om (antall kalenderdager) Nei 

 

Svar på melding om overtredelse Obligatorisk 

«Business Case Identifier» 

(saksidentifikator) 

Et løpe- eller referansenummer som samsvarer med saksidentifikatoren i 

anmodningen. 

Ja 

«Originating Authority» 

(opprinnelsesmyndighet) 

Vedkommende myndighet som sendte den opprinnelige meldingen om 

overtredelse. 

Ja 

«Licensing Authority» 

(lisensutstedende 

myndighet) 

Vedkommende myndighet som svarer på meldingen om overtredelse. 

Ja 

«Status Code» (statuskode) 
Statuskode for svar på overtredelsen (f.eks. funnet, ikke funnet, feil 

osv.). 

Ja 

«Status Message» 

(statusmelding) 
En forklarende statusbeskrivelse (om nødvendig). 

Nei 
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Svar på melding om overtredelse Obligatorisk 

Transportforetak Ja 

«Transport Undertaking 

Name» (transportforetakets 

navn) 

Transportforetakets navn som angitt i registeret. 

Ja 

Pålagt sanksjon Nei 

«Penalty Imposed 

Identifier» (identifikator 

for pålagt sanksjon) 

Løpenummer for hver enkelt pålagte sanksjon (angitt i «Penalty 

Requested Identifier» (identifikator for sanksjon det anmodes om) i 

meldingen om overtredelse). 

Ja 

«Authority Imposing 

Penalty» (myndighet som 

pålegger sanksjoner) 

Navn på myndighet som pålegger sanksjoner. 

Ja 

«Is Imposed» (pålegges) Ja/nei Ja 

«Penalty Type Imposed» 

(type pålagt sanksjon) 

Mulige angivelser: 

— 101 — «Warning» (advarsel) 

— 301 — «Temporary withdrawal of some or all of the certified true 

copies of the Community licence» (midlertidig tilbakekalling av 

noen av eller alle de bekreftede kopiene av fellesskapslisensen) 

— 302 — «Permanent withdrawal of some or all of the certified true 

copies of the Community licence» (varig tilbakekalling av noen av 

eller alle de bekreftede kopiene av fellesskapslisensen) 

— 303 — «Temporary withdrawal of the Community licence» 

(midlertidig tilbakekalling av fellesskapslisensen) 

— 304 — «Permanent withdrawal of the Community licence» (varig 

tilbakekalling av fellesskapslisensen) 

— 305 — «Suspension of the issue of driver attestations» (innstilling av 

utstedelse av førerattester) 

— 306 — «Withdrawal of driver attestations» (tilbakekalling av 

førerattester) 

— 307 — «Issue of driver attestations subject to additional conditions in 

order to prevent misuse» (innføring av ytterligere vilkår for 

utstedelse av førerattester for å hindre misbruk) 

— 102 — «Other» (annet) 

Ja 

«Start date» (startdato) Startdato for pålagt sanksjon i ISO 8601-format (ÅÅÅÅ-MM-DD). Nei 

«End date» (sluttdato) Sluttdato for pålagt sanksjon i ISO 8601-format (ÅÅÅÅ-MM-DD). Nei 

«Reason» (årsak) Årsak dersom sanksjon ikke er pålagt. Nei 

 

Bekreftelse på melding om overtredelse Obligatorisk 

«Business Case Identifier» 

(saksidentifikator) 

Et løpe- eller referansenummer som samsvarer med saksidentifikatoren i 

meldingen eller i svaret. 

Ja 

«Status Code» (statuskode) Statuskode for bekreftelsen. Ja 
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Bekreftelse på melding om overtredelse Obligatorisk 

«Status Message» 

(statusmelding) 
«Status Message String» (tekststreng for statusmelding). 

Nei 

«Originating Authority» 

(opprinnelsesmyndighet) 

For IN_Ack: i lovgivningen representerer dette feltet «Destination 

Competent Authority Identifier» (identifikator for vedkommende mottaker-

myndighet). 

For IR_Ack: i lovgivningen representerer dette felt «Acknowledging 

Competent Authority Identifier» (identifikator for vedkommende 

myndighet som bekrefter). 

Ja 

«Licensing Authority» 

(lisensutstedende 

myndighet) 

For IN_Ack: i lovgivningen representerer dette felt «Acknowledging 

Competent Authority Identifier» (identifikator for vedkommende 

myndighet som bekrefter). 

For IR_Ack: i lovgivningen representerer dette felt «Destination 

Competent Authority Identifier» (identifikator for vedkommende 

mottakermyndighet). 

Ja 

«Acknowledgement Type» 

(type bekreftelse) 

Definisjon av type bekreftelse. 

Mulige verdier: 

— «IN_Ack» 

— «IR_Ack» 

Ja 

Kontroll av fellesskapslisens 

Anmodning om kontroll av fellesskapslisens Obligatorisk 

«Business Case Identifier» 

(saksidentifikator) 
Et løpe- eller referansenummer som identifiserer hver enkelt anmodning. 

Ja 

«Originating Authority» 

(opprinnelsesmyndighet) 
Den myndighet som anmoder om søk. 

Nei 

Transportforetak Ja 

«Transport Undertaking 

Name» (transport-

foretakets navn) 

Navn på transportforetaket som det anmodes om opplysninger om 

fellesskapslisens om. 

Ja 

«Community Licence 

Number» (nummer på 

fellesskapslisens) 

Løpenummer for den bekreftede kopien av fellesskapslisensen som det 

anmodes om opplysninger om. 

Ja 

«Vehicle Registration 

Number» (kjøretøyets 

registreringsnummer) 

Registreringsnummer på det kjøretøyet den bekreftede kopien av 

fellesskapslisensen utstedes for. 

Nei 

 

Svar på kontroll av fellesskapslisens Obligatorisk 

«Business Case Identifier» 

(saksidentifikator) 
Et løpe- eller referansenummer som identifiserer hver enkelt anmodning. 

Ja 

«Originating Authority» 

(opprinnelsesmyndighet) 
Myndigheten som anmodet om søk. 

Nei 

Transportforetak Ja 

«Transport Undertaking 

Name» (transportforetakets 

navn) 

Transportforetakets navn (navn og juridiske form) som angitt i registeret. 

Ja 
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Svar på kontroll av fellesskapslisens Obligatorisk 

«Transport Undertaking 

Address» (transport-

foretakets adresse) 

Transportforetakets adresse (gatenavn, postnummer, poststed og stat) 

som angitt i registeret. 

Ja 

«Community Licence Status» (opplysninger om fellesskapslisens) Ja 

«Licence Number» 

(lisensnummer) 

Løpenummer for transportforetakets fellesskapslisens som angitt i 

registeret. 

Ja 

«Licence Status» 

(lisensstatus) 

Status for transportforetakets fellesskapslisens som angitt i registeret. 

— «Active» (aktiv) 

— «Suspended» (opphevet) 

— «Withdrawn» (tilbakekalt) 

— «Expired» (utløpt) 

— «Lost/stolen» (mistet/stjålet) 

— «Annulled» (annullert) 

— «Returned» (tilbakelevert) 

Ja 

«Licence Type» 

(lisenstype) 

Typen fellesskapslisens som angitt i registeret. Mulige angivelser: 

— «Community licence for passenger transport» (fellesskapslisens for 

persontransport) 

— «National licence for passenger transport» (nasjonal lisens for 

persontransport) 

— «Community licence for goods transport» (fellesskapslisens for 

godstransport) 

— «National licence for goods transport» (nasjonal lisens for 

godstransport) 

Ja 

«Start date» (startdato) Startdato for fellesskapslisens. Ja 

«Expiry Date» (utløpsdato) Utløpsdato for fellesskapslisens. Ja 

«Withdrawal Date» (dato 

for tilbakekalling) 
Dato for tilbakekalling av fellesskapslisens. 

Nei 

«Suspension Date» 

(opphevingsdato) 
Dato for oppheving av fellesskapslisens. 

Nei 

«Suspension Expiry Date» 

(utløpsdato for oppheving) 
Utløpsdato for oppheving av fellesskapslisens. 

Nei 

«Managed Vehicles» 

(ledede kjøretøyer) 
Antall ledede kjøretøyer som angitt i registeret. 

Ja 

Opplysninger om bekreftet kopi Ja 

«Licence Number» 

(lisensnummer) 

Løpenummer for den bekreftede kopien av transportforetakets felles-

skapslisens som angitt i registeret (dette er lisensnummeret som ble angitt 

i anmodningen). 

Ja 
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Svar på kontroll av fellesskapslisens Obligatorisk 

«Licence Status» 

(lisensstatus) 

Status for den bekreftede kopien av transportforetakets fellesskapslisens 

som angitt i registeret. 

— «Active» (aktiv) 

— «Suspended» (opphevet) 

— «Withdrawn» (tilbakekalt) 

— «Expired» (utløpt) 

— «Lost/stolen» (mistet/stjålet) 

— «Annulled» (annullert) 

— «Returned» (tilbakelevert) 

Ja 

«Licence Type» 

(lisenstype) 

Typen bekreftet kopi av transportforetakets fellesskapslisens som angitt i 

registeret. Mulige angivelser: 

— «Community licence for passenger transport» (fellesskapslisens for 

persontransport) 

— «National licence for passenger transport» (nasjonal lisens for 

persontransport) 

— «Community licence for goods transport» (fellesskapslisens for 

godstransport) 

— «National licence for goods transport» (nasjonal lisens for 

godstransport) 

Ja 

«Start date» (startdato) Startdato for den bekreftede kopien av fellesskapslisensen. Ja 

«Expiry Date» (utløpsdato) Utløpsdato for den bekreftede kopien av fellesskapslisensen. Ja 

«Withdrawal Date» (dato 

for tilbakekalling) 
Tilbakekallingsdato for den bekreftede kopien av fellesskapslisensen. 

Nei 

«Suspension Date» 

(opphevingsdato) 
Opphevingsdato for den bekreftede kopien av fellesskapslisensen. 

Nei 

«Suspension Expiry Date» 

(utløpsdato for oppheving) 

Utløpsdato for oppheving av den bekreftede kopien av fellesskaps-

lisensen. 

Nei 
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VEDLEGG IV 

TRANSLITTERASJON OG NYSIIS-TJENESTER (New York State Identification and Intelligence System) 

1.  NYSIIS-algoritmen som er innført i sentralenheten, skal brukes til å kode navnene til alle transportledere i det nasjonale 

registeret. 

2.  Når det søkes i registeret etter en transportleder via CGR-funksjonen, skal medlemsstatene alltid bruke NYSIIS-nøkkelen 

som primær søkemekanisme. 

3.  I tillegg kan medlemsstatene benytte en tilpasset algoritme for å oppnå flere resultater. 

4.  Det skal framgå av søkeresultatene hvilken søkemekanisme som ble brukt, enten NYSIIS, CPC eller tilpasset. 

 _____  

VEDLEGG V 

SIKKERHETSKRAV 

1.  HTTPS skal alltid benyttes til utveksling av meldinger mellom sentralenheten og de nasjonale systemene. 

2.  Nasjonale systemer skal benytte de PKI-sertifikatene som er utstedt av Kommisjonen for å sikre overføringen av meldinger 

mellom det nasjonale systemet og sentralenheten. 

3.  Nasjonale systemer skal minst benytte sertifikater som bruker hash-algoritmen SHA-2 (SHA-256) til signaturer og 

offentlige nøkler med en lengde på 2048 biter. 

 _____  
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VEDLEGG VI 

TJENESTENIVÅER 

1.  Nasjonale systemer skal holde følgende minste tjenestenivå: 

1.1.  De skal være tilgjengelige døgnet rundt, alle ukedager. 

1.2.  Tilgjengeligheten skal overvåkes ved hjelp av en impulsmelding fra sentralenheten. 

1.3.  Tilgjengeligheten skal være på 98 %, i samsvar med følgende tabell (tallene er avrundet til nærmeste passende enhet): 

Tilgjengelighet på 
betyr at systemet er utilgjengelig 

per dag per måned per år 

98 % 0,5 timer 15 timer 7,5 dager 

 Medlemsstatene oppfordres til å overholde kravet til tilgjengelighet per dag, selv om visse nødvendige aktiviteter, for 

eksempel vedlikehold av systemet, vil kreve en nedetid på over 30 minutter. Kravene til tilgjengelighet per måned og 

per år er imidlertid bindende. 

1.4.  Systemene skal besvare minst 98 % av anmodningene som overføres til dem i løpet av en kalendermåned. 

1.5.  Ved sending av svar på kontroll av oppfyllelse av vandelskravet, bekreftelser på melding om overtredelse og svar på 

kontroll av fellesskapslisens i samsvar med vedlegg VIII gjelder følgende: 

1.5.1.  Systemene skal besvare en anmodning innen ti sekunder. 

1.5.2.  Den samlede tiden før tidsavbrudd for en anmodning (den tiden den som sender anmodningen, kan vente på et svar) 

skal ikke overstige 20 sekunder. 

1.5.3.  Systemene skal kunne behandle seks søk i sekundet. 

1.6.  Nasjonale systemer kan ikke sende mer enn to anmodninger i sekundet til ERRU. 

1.7.  Alle nasjonale systemer skal kunne håndtere eventuelle tekniske problemer med sentralenheten eller nasjonale systemer 

i andre medlemsstater. Slike problemer kan blant annet være 

a)  tap av forbindelse til sentralenheten, 

b)  uteblitt svar på en anmodning, 

c)  mottak av svar etter tidsavbrudd for meldingen, 

d)  mottak av uønskede meldinger, 

e)  mottak av ugyldige meldinger. 

2.  Sentralenheten skal 

2.1.  ha en tilgjengelighet på 98 %, 

2.2.  sende feilmeldinger til de nasjonale systemene, enten i svarmeldingen eller i en egen feilmelding. De nasjonale 

systemene skal på sin side motta disse feilmeldingene og sette inn ekstra ressurser til å treffe nødvendige tiltak for å 

rette feilen.  



2.7.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 45/959 

 

3.  Vedlikehold 

 Medlemsstatene skal underrette de øvrige medlemsstatene og Kommisjonen via nettapplikasjonen om alt rutinemessig 

vedlikeholdsarbeid, minst én uke før arbeidet begynner, dersom det er teknisk mulig. 

 _____  

VEDLEGG VII 

LOGGFØRING OG STATISTIKK 

1.  Dette vedlegget inneholder opplysninger om loggføring og statistikk som er innsamlet i sentralenheten, ikke hos 

medlemsstatene. 

2.  Av hensyn til personvernet skal dataene som brukes til statistikk, være anonyme. Data som identifiserer en bestemt 

transportleder, et bestemt transportforetak eller et bestemt kompetansebevis, skal ikke være tilgjengelige for statistiske 

formål. 

3.  Loggførte opplysninger skal gjøre det mulig å spore alle transaksjoner for overvåkings- og feilsøkingsformål, og å 

utarbeide statistikk over disse transaksjonene. 

4.  Personopplysninger skal lagres i loggen i høyst seks måneder. Statistiske opplysninger skal lagres på ubestemt tid. 

5.  Statistiske data som brukes til rapportering, skal omfatte 

a)  den anmodende medlemsstaten, 

b)  mottakermedlemsstaten, 

c)  meldingstypen, 

d)  svarets statuskode, 

e)  meldingenes dato og klokkeslett, 

f)  svartiden. 

 _____  
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VEDLEGG VIII 

BRUK AV ERRU 

1.  KONTROLL AV AT TRANSPORTLEDERE HAR GOD VANDEL 

Når medlemsstatene i samsvar med artikkel 11 nr. 4 i forordning (EF) nr. 1071/2009 via ERRU skal kontrollere om en 

transportleder er erklært uegnet i en av medlemsstatene til å lede et foretaks transportvirksomhet, skal de foreta et generelt 

CGR-søk ved å sende en anmodning om kontroll av oppfyllelse av vandelskravet («Check Good Repute Request»). 

Mottakermedlemsstatene skal svare på anmodningen ved å sende et svar på kontroll av oppfyllelse av vandelskravet 

(«Check Good Repute Response»). 

2.  UTVEKSLING AV OPPLYSNINGER OM OVERTREDELSER 

2.1.  Ved utveksling av opplysninger om alvorlige overtredelser via ERRU, i samsvar med artikkel 13 nr. 1 i forordning (EF) 

nr. 1072/2009 eller artikkel 23 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1073/2009, skal overtredelsesmedlemsstaten underrette 

etableringsmedlemsstaten dersom en eller flere overtredelser begås av et transportforetak, innenfor rammen av artikkel 16 

i forordning (EF) nr. 1071/2009. Underretningen skal foregå ved å sende en anmodning om melding om overtredelse 

(«Infringement Notification Request»). 

2.2.  Anmodningen om melding om overtredelse skal sendes så snart som mulig, og senest innen seks uker etter at en endelig 

avgjørelse i saken er truffet. Den skal inneholde detaljert informasjon om overtredelsene, om status for pålagte sanksjoner 

og også om eventuelle sanksjoner det anmodes om, i etableringsmedlemsstaten. 

2.3.  Etableringsmedlemsstaten skal svare på en anmodning om melding om overtredelse ved å sende et svar på anmodningen om 

melding om overtredelse så snart som mulig, og senest innen seks uker etter at en endelig avgjørelse i saken er truffet, og 

informere om hvorvidt de eventuelle sanksjonene det ble anmodet om av overtredelsesmedlemsstaten, er pålagt. Dersom slike 

sanksjoner ikke er pålagt, skal svaret på anmodningen om melding om overtredelse inneholde en begrunnelse. 

2.4.  I alle tilfeller skal hver melding om overtredelse bekreftes med en bekreftelse på melding om overtredelse. 

3.  KONTROLL AV FELLESSKAPSLISENS 

3.1.  Ved kontroll av fellesskapslisens, som nevnt i artikkel 4 i forordning (EF) nr. 1072/2009 og forordning (EF) nr. 1073/2009, 

kan en medlemsstat via en anmodning om kontroll av fellesskapslisens som sendes til etableringsmedlemsstaten, anmode om 

opplysningene om fellesskapslisens angitt i artikkel 16 nr. 2 bokstav d) i forordning (EF) nr. 1071/2009. 

3.2.  Etableringsmedlemsstaten skal svare ved å sende et svar på kontroll av fellesskapslisens. 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2017/1440 

av 8. august 2017 

om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2016/480 om fastsettelse av felles regler for sammenkopling 

av nasjonale elektroniske registre over veitransportforetak(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR  

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1071/2009 av 21. oktober 2009 om innføring av felles regler 

med hensyn til vilkårene som må oppfylles for å utøve yrket som transportør på vei, og om oppheving av rådsdirektiv 

96/26/EF(1), særlig artikkel 16 nr. 5, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Artikkel 16 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1071/2009 krever at hver medlemsstat har et nasjonalt elektronisk register over 

veitransportforetak som har fått tillatelse fra en vedkommende myndighet til å utøve yrket som transportør på vei. 

2) I henhold til artikkel 16 nr. 5 og nr. 6 i forordning (EF) nr. 1071/2009 skal de nasjonale elektroniske registrene være 

sammenkoplet innen 31. desember 2012, og Kommisjonen skal vedta felles regler for en slik sammenkopling. 

3) Kommisjonen vedtok forordning (EU) nr. 1213/2010(2) for å muliggjøre den sammenkoplingen av de nasjonale 

elektroniske registre som kreves i forordning (EF) nr. 1071/2009, via et elektronisk meldingsutvekslingssystem kalt 

ERRU (De europeiske registre over veitransportforetak). 

4) Forordning (EU) nr. 1213/2010 ble opphevet ved Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/480(3) med 

henblikk på å opprette en forbedret versjon av ERRU innen 30. januar 2019. 

5) ERRU består av to parallelle arkitekturer for utveksling av meldinger mellom medlemsstatene. Den første er basert på 

en sentralenhet som forvaltes av Kommisjonen. Denne sentralenheten sentraliserer datatrafikken ved å samle inn 

meldingene som sendes av medlemsstatene og deretter videresende dem til de medlemsstatene meldingene er rettet til. 

Alternativt kan medlemsstatene velge å bruke et kompatibelt kommersielt nettverk til å utveksle meldinger direkte med 

hverandre (likenettskonfigurasjon), uten at disse meldingene går via sentralenheten. 

6) Ettersom meldinger som utveksles direkte mellom medlemsstatene ikke rutes via sentralenheten, vil ikke Kommisjonen 

kunne registrere eventuelle systemfeil knyttet til disse meldingene, og Kommisjonen vil derfor ikke kunne oppfylle sin 

rolle som forvalter av ERRU ved å treffe relevante korrigerende tiltak, noe som igjen vil true hele systemets ytelse. 

7) Likenettskonfigurasjonen gir ikke Kommisjonen rettidig tilgang til opplysninger om omfanget og arten av meldingene 

som utveksles; Kommisjonen får dermed ikke en samlet oversikt over bruken av ERRU, opplysninger som er nyttige for 

framtidige forbedringer av systemet. 

8) Problemene som oppstår i forbindelse med likenettskonfigurasjonen, gjør det nødvendig å sikre at alle meldinger som 

utveksles innenfor rammen av ERRU, rutes via sentralenheten og dermed fjerne dette alternativet fra virkeområdet for 

gjennomføringsforordning (EU) 2016/480. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 206 av 9.8.2017, s. 3, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 65/2018 av 23. mars 2018 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 6 av 30.1.2020, s. 53. 

(1) EUT L 300 av 14.11.2009, s. 51. 

(2) Kommisjonsforordning (EU) nr. 1213/2010 av 16. desember 2010 om fastsettelse av felles regler for sammenkopling av nasjonale 

elektroniske registre over veitransportforetak (EUT L 335 av 18.12.2010, s. 21). 

(3) Kommisjonsforordning (EU) 2016/480 av 1. april 2016 om fastsettelse av felles regler for sammenkopling av nasjonale elektroniske 

registre over veitransportforetak og om oppheving av forordning (EU) nr. 1213/2010 (EUT L 87 av 2.4.2016, s. 4). 

2020/EØS/45/80 
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9) Videre bør noen mindre endringer av gjennomføringsforordning (EU) 2016/480 foretas for å behandle følgende aspekter 

på en mer nøyaktig og tydelig måte: framgangsmåten for tilkopling til ERRU, testene som skal utføres og følgene av 

feil, innholdet i noen XML-meldinger, bestemmelse av opptrappingsprosedyren som medlemsstatene skal følge i tilfelle 

av systemfeil samt det tidsrommet personopplysninger kan lagres i loggen i sentralenheten. Gjennomføringsforordning 

(EU) 2016/480 bør derfor endres. 

10) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra komiteen nevnt i artikkel 4 i europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 182/2011(1). 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I artikkel 3 i gjennomføringsforordning (EU) 2016/480 skal nytt ledd lyde: 

«En medlemsstats tilkopling til ERRU skal anses å være opprettet etter gjennomføring av tilkopling, integrasjon og 

ytelsestester i samsvar med instruksene fra og under tilsyn av Kommisjonen. Disse testene skal vare i høyst seks måneder. 

Kommisjonen skal treffe tiltak ved svikt i de ovennevnte testene. Dersom disse tiltakene viser seg å være utilstrekkelige, kan 

Kommisjonen trekke tilbake teststøtten inntil medlemsstaten godtgjør at det er gjort tilstrekkelig framskritt på nasjonalt plan 

med hensyn til tilkopling til ERRU» 

Artikkel 2 

Vedlegg I, III, VI, VII og VIII til gjennomføringsforordning (EF) 2016/480 endres i samsvar med vedlegget til denne 

forordning. 

Artikkel 3 

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 8. august 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 ______  

  

(1) 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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VEDLEGG 

I vedlegg I, III, VI, VII og VIII til gjennomføringsforordning (EU) 2016/480 gjøres følgende endringer: 

1) I vedlegg I gjøres følgende endringer: 

a) Nr. 1.3 skal lyde: 

«1.3. Alle meldinger som utveksles, skal rutes via sentralenheten.» 

b) Nr. 2.2 skal lyde: 

«2.2. Sentralenheten skal ikke lagre data i mer enn seks måneder, unntatt data til loggføring og statistikk samt 

rutingdata som fastsatt i vedlegg VII.» 

c) Nr. 2.3 skal lyde: 

«2.3. Sentralenheten skal ikke gi tilgang til personopplysninger, med unntak for autorisert personale i Kommisjonen 

når det er nødvendig i forbindelse med overvåking av den tekniske driften, vedlikehold og feilretting.» 

d) Nr. 2.6 skal lyde: 

«2.6. Forvaltning av kontakter 

Kontaktforvaltningsfunksjonen skal gi hver medlemsstat mulighet til å forvalte kontaktopplysningene innenfor 

kategoriene politikk, økonomi, drift og teknikk i den medlemsstaten, og vedkommende myndighet i hver med-

lemsstat har ansvaret for å ajourføre opplysninger om egne kontakter. Det skal være mulig å se, men ikke 

redigere, andre medlemsstaters kontaktopplysninger.» 

2) I vedlegg III gjøres følgende endringer i tillegget: 

a) I den første tabellen skal elementet ««Timeout» (tidsavbrudd)» lyde: 

«Timeout» (tidsavbrudd) Dette er et valgfritt attributt for dato og klokkeslett (i UTC-format). Denne 

verdien skal bare fastsettes av sentralenheten for videresendte anmodninger, 

og beregnes på grunnlag av dato/klokkeslett da den første anmodningen ble 

mottatt av sentralenheten. Dette skal informere mottakermedlemsstaten om 

det tidspunktet anmodningen blir gjenstand for tidsavbrudd. Denne verdien 

kreves ikke i de første anmodningene til sentralenheten eller i 

svarmeldinger. 

Nei» 

b) I tabellen med overskriften «Svar på kontroll av oppfyllelse av vandelskravet» skal elementet «Community Licence 

Number» (nummer på fellesskapsløyve)» lyde: 

«Community Licence 

Number» (nummer på 

felleskapsløyve) 

Løpenummer for transportforetakets fellesskapsløyve (fritekst, alfanumerisk 

felt med lengde 1–20 tegn). 

Ja» 

c) I tabellen med overskriften «Anmodning om melding om overtredelse» skal elementet «Community Licence Number» 

(nummer på felleskapsløyve)» lyde: 

«Community Licence 

Number» (nummer på 

felleskapsløyve) 

Løpenummer for den bekreftede kopien av eller for transportforetakets 

fellesskapsløyve (fritekst, alfanumerisk felt med lengde 1–20 tegn). 

Ja» 

d) I tabellen med overskriften «Svar på melding om overtredelse» innsettes følgende elementer etter elementet «Transport 

Undertaking Name» (transportforetakets navn)»: 

«Transport Undertaking 

Address» (transport-

foretakets adresse) 

Transportforetakets adresse (gatenavn, postnummer, poststed og stat) som 

angitt i registeret. 

Ja 
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«Community Licence 

Number» (nummer på 

fellesskapsløyve) 

Løpenummer for transportforetakets fellesskapsløyve som angitt i 

registeret (fritekst, alfanumerisk felt med lengde 1–20 tegn). 

Ja 

«Community Licence 

Status» (status for 

fellesskapsløyve) 

Status for transportforetakets fellesskapsløyve som angitt i registeret. Ja 

«Managed Vehicles» 

(ledede kjøretøyer) 

Antall ledede kjøretøyer som angitt i registeret. Ja» 

e) I tabellen med overskriften «Anmodning om kontroll av fellesskapsløyve» skal elementet «Community Licence 

Number» (nummer på felleskapsløyve)» lyde: 

«Community Licence 

Number» (nummer på 

felleskapsløyve) 

Løpenummer for den bekreftede kopien av eller for fellesskapsløyvet for 

hvilken/hvilket opplysninger anmodes (fritekst, alfanumerisk felt med 

lengde 1–20 tegn). 

Ja» 

f) I tabellen med overskriften «Svar på kontroll av felleskapsløyve» gjøres følgende endringer: 

i) Følgende elementer innsettes etter elementet «Originating Authority» (opprinnelsesmyndighet)»: 

««Status Code» 

(statuskode) 

Søkets statuskode (f.eks. funnet, ikke funnet, feil osv.) Ja 

«Status Message» 

(statusmelding) 

En forklarende statusbeskrivelse (om nødvendig). Nei» 

ii) Elementet ««Transport Undertaking» (transportforetak)» skal lyde: 

«Transport Undertaking» 

(transportforetak) 

Ja, dersom statuskoden er «Found» (funnet)» 

iii) Elementet «Community Licence Details» (opplysninger om fellesskapsløyve)» skal lyde: 

««Community Licence 

Details» (opplysninger om 

fellesskapsløyve) 

Ja, dersom statuskoden er «Found» (funnet)» 

iv) Følgende element innsettes etter elementet «Community Licence Details» (opplysninger om felleskapsløyve)»: 

««Licensing Authority» 

(løyveutstedende 

myndighet) 

Myndigheten som utstedte fellesskapsløyvet til transportforetaket. Ja» 

v) Elementene «Licence Number» (løyvenummer)» og «Licence Status» (løyvestatus)» skal lyde: 

««Licence Number» 

(løyvenummer) 

Løpenummer for transportforetakets fellesskapsløyve som angitt i 

registeret (fritekst, alfanumerisk felt med lengde 1–20 tegn). 

Ja 

«Licence Status» 

(løyvestatus) 

Status for transportforetakets fellesskapsløyve som angitt i 

registeret. 

Ja» 

vi) Elementene «Certified True Copy Details» (opplysninger om bekreftet kopi)» og «Licence Number 

(løyvenummer)» skal lyde: 

««Certified True Copy Details» (opplysninger om bekreftet kopi) Nei 

«Certified True Copy 

Number» (nummer på 

bekreftet kopi) 

Løpenummer for den bekreftede kopien av transportforetakets 

fellesskapsløyve som angitt i registeret (fritekst, alfanumerisk felt 

med lengde 1–20 tegn). 

Ja» 
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vii) Elementene «Licence Status» (løyvestatus)», «Licence Type» (løyvetype)», «Start Date» (startdato)» og «Sus-

pension Date» (opphevingsdato)» utgår. 

viii) Elementet «Suspension Expiry Date» (utløpsdato for oppheving)» skal lyde: 

««Withdrawal Expiry 

Date» (utløpsdato for 

tilbakekalling) 

Datoen da tilbakekallingen av den bekreftede kopien av fellesskaps-

løyvet utløper. 

Nei» 

3) I vedlegg VI tilføyes følgende ledd på slutten av nr. 2.2: 

«Opptrappingsprosedyren bør på anmodning beskrives for Kommisjonen.» 

4) I vedlegg VII gjøres følgende endringer: 

a) Nr. 2 skal lyde: 

«2. Av hensyn til personvernet skal dataene som brukes til statistikk og ruting, være anonyme. Data som identifiserer en 

bestemt transportleder, et bestemt transportforetak, et bestemt fellesskapsløyve eller et bestemt kompetansebevis, skal 

ikke være tilgjengelige for statistiske formål.» 

b) Nr. 4 og 5 skal lyde: 

«4. Personopplysninger skal lagres i loggen i høyst seks måneder etter at overføringen er fullført. Statistiske data og 

rutingdata skal lagres på ubestemt tid. 

5.Statistiske data som brukes til rapportering, skal blant annet omfatte 

a) den anmodende medlemsstaten, 

b) mottakermedlemsstaten, 

c) meldingstypen, 

d) svarets statuskode, 

e) meldingenes dato og klokkeslett, 

f) svartiden.» 

5) I vedlegg VIII skal nr. 2.4 lyde: 

«2.4. I alle tilfeller skal hver anmodning om melding om overtredelse og svar på melding om overtredelse bekreftes med 

en bekreftelse på melding om overtredelse.» 

 __________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2017/334 

av 27. februar 2017 

om retting av den bulgarske, nederlandske, estiske og tyske språkversjonen av forordning (EU) nr. 1321/2014 

om kontinuerlig luftdyktighet for luftfartøyer og luftfartsprodukter, -deler og -utstyr og om godkjenning av 

organisasjoner og personell som deltar i disse oppgavene(*) 

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, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) En feil forekommer i den nederlandske språkversjonen av kommisjonsforordning (EU) nr. 1321/2014(2), endret ved 

forordning (EU) 2015/1088(3), nærmere bestemt i punkt 145.A.55 bokstav c) nr. 3 i vedlegg II (del 145) med hensyn til 

antallet år som omfattes av den oppbevarte vedlikeholdsdokumentasjonen som skal oversendes. Den nederlandske 

språkversjonen bør derfor rettes. De øvrige språkversjonene berøres ikke. 

2) En feil forekommer i den bulgarske, estiske og tyske språkversjonen av forordning (EU) nr. 1321/2014, endret ved 

forordning (EU) 2015/1088, nærmere bestemt i punkt 145.A.70 bokstav a) nr. 6 i vedlegg II (del 145) der termen 

«støttepersonell» er utelatt. Den bulgarske, estiske og tyske språkversjonen bør derfor rettes. De øvrige språkversjonene 

berøres ikke. 

3) Forordning (EU) nr. 1321/2014 bør derfor rettes. 

4) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 65 nr. 1 i forordning 

(EF) nr. 216/2008 — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

(Gjelder bare den bulgarske, nederlandske, estiske og tyske språkversjonen.) 

Artikkel 2 

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

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 50 av 28.2.2017, s. 13, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 66/2018 av 23. mars 2018 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 6 av 30.1.2020, s. 55. 

(1) EUT L 79 av 19.3.2008, s. 1. 

(2) Kommisjonsforordning (EU) nr. 1321/2014 av 26. november 2014 om kontinuerlig luftdyktighet for luftfartøyer og luftfartøyprodukter,  

-deler og -utstyr og om godkjenning av organisasjoner og personell som deltar i disse oppgavene (EUT L 362 av 17.12.2014, s. 1). 

(3) Kommisjonsforordning (EU) nr. 2015/1088 av 3. juli 2015 om endring av forordning (EU) nr. 1321/2014 med hensyn til lettelser i fram-

gangsmåtene for vedlikehold av luftfartøyer innenfor allmennflyging (EUT L 176 av 7.7.2015, s. 4). 

2020/EØS/45/81 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 27. februar 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2017/2159 

av 20. november 2017 

om endring av forordning (EU) nr. 255/2010 med hensyn til visse henvisninger til ICAO-bestemmelser(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 551/2004 av 10. mars 2004 om organisering og bruk av Det 

felles europeiske luftrom («luftromsforordningen»)(1), særlig artikkel 6 nr. 7, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I vedlegget til kommisjonsforordning (EU) nr. 255/2010(2) vises det til bestemmelser fastsatt i vedlegg 11 til 

Konvensjonen om internasjonal sivil luftfart (Chicago-konvensjonen), nærmere bestemt til den 13. utgaven av juli 2001, 

herunder endring nr. 49. Den 10. november 2016 innarbeidet Den internasjonale organisasjon for sivil luftfart (ICAO) 

endring nr. 50A i vedlegg 11 til Chicago-konvensjonen av 1974. 

2) I vedlegget til forordning (EU) nr. 255/2010 vises det dessuten til bestemmelser fastsatt i ICAOs «Procedures for Air 

Navigation Services – Air Traffic Management» (PANS-ATM, Doc. 4444), nærmere bestemt til den 15. utgaven av 

2007, herunder endring nr. 6. Den 10. November 2016 innarbeidet ICAO endring nr. 7A i Doc. 4444. 

3) Henvisningene i forordning (EU) nr. 255/2010 til Chicago-konvensjonens vedlegg 11 og til ICAO Doc. 4444 bør nå 

oppdateres for å ta hensyn til disse endringene, slik at medlemsstatene skal kunne overholde sine internasjonale rettslige 

forpliktelser og for å sikre sammenheng med ICAOs internasjonale rammeregler. 

4) Forordning (EU) nr. 255/2010 bør derfor endres. 

5) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Komiteen for det felles luftrom. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I vedlegget til forordning (EU) nr. 255/2010 skal nr. 1 og 2 lyde: 

«1. Kapittel 3 punkt 3.7.5 («Air Traffic Flow Management») i vedlegg 11 til Chicago-konvensjonen — «Air Traffic 

Services» (14. utgave, juli 2016, herunder endring nr. 50A). 

2. Kapittel 3 («ATS System Capacity and Air Traffic Flow Management») i ICAO Doc. 4444, «Procedures for Air 

Navigation Services — Air Traffic Management (PANS-ATM)» (16. utgave, 2016, herunder endring nr. 7A)». 

Artikkel 2 

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

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 304 av 21.11.2017, s. 45, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 67/2018  

av 23. mars 2018 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 6  

av 30.1.2020, s. 56. 

(1) EUT L 96 av 31.3.2004, s. 20. 

(2) Kommisjonsforordning (EU) nr. 255/2010 av 25. mars 2010 om fastsettelse av felles regler for trafikkflytstyring (EUT L 80 av 26.3.2010, 

s. 10). 

2020/EØS/45/82 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 20. november 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  
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KOMMISJONSAVGJERD (EU) 2017/2285 

av 6. desember 2017 

om endring av brukarrettleiinga for deltaking i EMAS i medhald av europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1221/2009 om frivillig deltaking for organisasjonar i ei fellesskapsordning for miljøstyring og 

miljørevisjon (EMAS) 

[meld under nummeret K(2017) 8072](*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske unionen, 

med tilvising til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1221/2009 av 25. november 2009 om frivillig deltaking for 

organisasjonar i ei fellesskapsordning for miljøstyring og miljørevisjon (EMAS), og om oppheving av forordning (EF) 

nr. 761/2001 og kommisjonsvedtak 2001/681/EF og 2006/193/EF(1), særleg artikkel 46 nr. 5, og 

ut frå desse synsmåtane: 

1) Føremålet med EMAS er å fremje ei kontinuerleg betring av miljøprestasjonen til organisasjonar ved at organisasjonane 

utarbeider og gjennomfører ei miljøstyringsordning, vurderer resultata av ei slik ordning, informerer om miljøprestasjonar, 

har ein open dialog med ålmenta og andre partar som det gjeld, og syter for at arbeidstakarane tek aktivt del i ordninga. 

2) Organisasjonar som det gjeld, bør få tilleggsopplysningar og rettleiing om korleis dei skal gå fram for å ta del i EMAS. 

Tilleggsopplysningane og rettleiinga skal haldast ajourførte i lys av dei røynslene som er gjorde ved gjennomføringa av 

EMAS, og som reaksjon på dei ytterlegare behova for rettleiing som er påviste. 

3) Det er påvist behov for ytterlegare rettleiing om følgjande: Definisjon av geografisk stad i samband med definisjonen av 

eit område, rettleiing om korleis det bør takast omsyn til sektorvise referansedokument og rettleiing om bruken av ein 

stikkprøvemetode for kontroll av organisasjonar med fleire område. 

TEKE DENNE AVGJERDA: 

Artikkel 1 

Vedlegget til kommisjonsavgjerd 2013/131/EU(2) vert bytt ut med teksta i vedlegget til denne avgjerda. 

Artikkel 2 

Denne avgjerda er retta til medlemsstatane. 

Utferda i Brussel 6. desember 2017. 

 For Kommisjonen 

Karmenu VELLA 

Medlem av Kommisjonen 

 _____  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 328 av 12.12.2017, s. 38, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 68/2018 av  

23. mars 2018 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 6 av 30.1.2020, 

s. 57. 

(1) TEU L 342 av 22.12.2009, s. 1. 

(2) Kommisjonsavgjerd 2013/131/EU av 4. mars 2013 om innføring av ei brukarrettleiing for deltaking i EMAS i medhald av 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1221/2009 om frivillig deltaking for organisasjonar i ei fellesskapsordning for miljøstyring 

og miljørevisjon (EMAS) (TEU L 76 av 19.3.2013, s. 1). 

2020/EØS/45/83 
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VEDLEGG 

«VEDLEGG I 

I. INNLEIING 

Eit av måla for miljøpolitikken til EU er å oppmuntre alle typar organisasjonar til å nytte miljøstyringsordningar og redusere 

miljøverknadene sine. Miljøstyringsordningane er eitt av fleire moglege verktøy som føretak og andre organisasjonar kan nytte 

for å betre miljøprestasjonen sin, og samstundes spare energi og andre ressursar. EU ønskjer særleg å oppmuntre organisasjonar 

til å ta del i ordninga for miljøstyring og miljørevisjon (EMAS), som er eit styringsverktøy som føretak og andre organisasjonar 

kan nytte for å vurdere, rapportere og betre miljøprestasjonen sin. 

EMAS vart innført i 1993, og ordninga er vorten utvikla over tid. EMAS-forordninga(1) utgjer det rettslege grunnlaget for 

ordninga, og den siste revisjonen kom i 2009. 

Denne brukarrettleiinga for EMAS er utarbeidd i samsvar med krava i artikkel 46 nr. 5 i EMAS-forordninga. Dette dokumentet tek 

sikte på å gje klare og enkle råd for organisasjonar som er interesserte i EMAS. Føremålet er å gje stegvise instruksjonar som er 

enkle å følgje. I rettleiinga vert det gjort greie for dei viktigaste elementa og dei stega som ein organisasjon må ta for å ta del i 

ordninga. Dokumentet tek sikte på å auke den allmenne utbreiinga av EMAS ved å gjere det enklare for organisasjonane å få 

tilgang til ordninga. Det er òg viktig å streke under det allmenne målet for EU-forordninga, som er å harmonisere gjennomføringa i 

alle medlemsstatane og skape ei felles rettsleg ramme. Nærmare opplysningar om global EMAS-registrering er å finne i 

kommisjonsavgjerd 2011/832/EU(2) av 7. desember 2011 om ei rettleiing for samla registrering i EU, tredjestatsregistrering og 

global registrering i medhald av forordning (EF) nr. 1221/2009. 

II. KVA ER ORDNINGA FOR MILJØSTYRING OG MILJØREVISJON (EMAS)? 

EMAS er eit valfritt verktøy som finst tilgjengeleg for alle organisasjonar som driv verksemd innanfor alle økonomiske sektorar 

i eller utanfor Den europeiske unionen, og som ønskjer å 

— ta på seg eit miljøansvar og eit økonomisk ansvar, 

— betre miljøprestasjonen sin, 

— formidle miljøresultata sine til samfunnet og aktørar generelt. 

Nedanfor finst ei stegvis utgreiing om kva som må gjerast for å verte registrert i ordninga og gjennomføre henne. 

Organisasjonar som ønskjer å registrere seg i EMAS, må 

— dokumentere at dei oppfyller krava i miljøregelverket, 

— forplikte seg til ei kontinuerleg betring av miljøprestasjonen sin, 

— vise at dei har ein open dialog med alle aktørar, 

— trekkje inn arbeidstakarane i arbeidet med å betre miljøprestasjonen til organisasjonen, 

— offentleggjere og ajourføre ei godkjend EMAS-miljøfråsegn med sikte på ekstern kommunikasjon. 

Det finst òg nokre tilleggskrav. Organisasjonane må 

— gjennomføre ei miljøgjennomgåing (medrekna ei fastsetjing av alle direkte og indirekte miljøaspekt), 

— registrere seg hjå eit rett organ etter at dei er vortne kontrollerte og godkjende. 

Straks organisasjonane er vortne registrerte, har dei rett til å nytte EMAS-logoen.  

  

(1) Forordning (EF) nr. 1221/2009. 

(2) Kommisjonsavgjerd 2011/832/EU av 7. desember 2011 om ei rettleiing for samla registrering i EU, tredjestatsregistrering og global registrering 

i medhald av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1221/2009 om frivillig deltaking for organisasjonar i ei fellesskapsordning for 

miljøstyring og miljørevisjon (EMAS) (TEU L 330 av 14.12.2011, s. 25). 
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III. KOSTNADER OG FØREMONER VED GJENNOMFØRING AV EMAS 

Generelt vil miljøstyringsordningar som EMAS hjelpe organisasjonar til å få ein meir effektiv og betre ressursbruk, redusere 

risikoar og vere eit godt føredøme gjennom ei offentleg stadfesting av god praksis. Kostnadene ved gjennomføringa av 

ordninga vert vegne opp av innsparingane. 

Føremoner 

Det er gjennomført ei gransking(1) av kostnader og føremoner ved EMAS-registrering. I rundspørjinga som då vart utført, vart 

deltakarane bedne om å velje ut dei mest positive verknadene frå ei gjeven liste. «Energi- og ressurssparing» låg øvst på lista 

(21 %), slik figur 1 viser. Deretter kom «Færre negative hendingar» (18 %) og «Betre tilhøve til andre aktørar» (17 %). 

Figur 1 

Føremoner med gjennomføring av EMAS (% av alle svar) 

 

Innsparing som følgje av effektivisering 

Føremonen «Energi- og ressurssparing» låg øvst på lista. I organisasjonar av alle storleikar var det tydeleg at energisparinga 

aleine var større enn dei årlege kostnadene knytte til gjennomføringa av EMAS. Dette tyder på at større organisasjonar lett vil 

kunne dekkje inn kostnadene ved gjennomføring av EMAS. 

Færre negative hendingar 

Denne føremonen var nummer to på lista. Fleire faktorar, t.d. færre brot på miljølovgjevinga, verka inn. Dette har tydeleg 

samanheng med føremonene i form av betre tilhøve til reguleringsstyresmaktene. 

Betre tilhøve til andre aktørar 

Organisasjonane rekna «betre tilhøve til andre aktørar» for å vere ein viktig føremon, særleg når det gjeld offentleg forvalting 

og tenesteytande føretak. 

Betre marknadstilhøve 

EMAS-registrering kan gje betre forretningstilhøve. Det kan medverke til å halde på eksisterande kundar og å skaffe nye. Når 

det gjeld offentlege innkjøp, kan det vere ein føremon å ha ei miljøstyringsordning som EMAS. Sjølv om organisasjonar som 

tek del i offentlege innkjøp, ikkje eksplisitt kan krevje at tilbydarar skal vere EMAS-registrerte, kan føretak som har slik 

registrering, nytte denne til å vise at dei har dei tekniske føresetnadene for å oppfylle dei kontraktsmessige krava til 

miljøstyring. 

  

(1) http://ec.europa.eu/environment/emas/emas_publications/publications_studies_en.htm#Study on the costs and benefits of EMAS to 

registered organisations 
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I tillegg kan organisasjonane oppmuntre leverandørane sine til å innføre ei miljøstyringsordning som ein del av deira eigen 

miljøpolitikk. EMAS-registrering kan gjere dei interne framgangsmåtane mellom føretaka enklare for begge partar. 

Enklare reglar 

EMAS-registrerte organisasjonar kan ha rett til enklare reglar. Det kan vere føremoner for føretak i produksjonssektorane som 

driv verksemd innanfor rammene av regelverket for integrert førebygging og avgrensing av ureining(1). 

I fleire medlemsstatar er det òg føremoner for EMAS-registrerte organisasjonar når det gjeld statlege og regionale miljølover og 

-forskrifter. Slike føremoner kan mellom anna omfatte enklare rapporteringsplikter, færre inspeksjonar, lågare avfallsavgifter og 

lengre periodar mellom fornying av godkjenningar. 

Følgjande døme kan nemnast: Ein reduksjon på 50 % når det gjeld avfallsavgifter, ein reduksjon på 20–30 % når det gjeld gebyr 

knytte til utferding av lisensar, ein reduksjon på opptil 100 % når det gjeld gebyr knytte til overvaking og tilsyn i medhald av 

nasjonal lovgjeving, ein reduksjon på 30 % når det gjeld gebyr knytte til offentlege tenester utførte av statlege organ og ein 

reduksjon på 30 % når det gjeld gebyr knytte til utferding av lisensar som gjeld overflatevatn, til løyve til uttak av grunnvatn og til 

utferding av lisensar som gjeld fyllplassar. Det finst òg føremoner når det gjeld forvaltinga av overvaking og handtering av farlege 

kjemikaliar, plikter som gjeld avfallshandtering (ingen dokumentasjonskrav når det gjeld tiltak for teknisk overvaking) og 

overvaking av klimagassar. 

Kostnader og føremoner 

Føretaka bør sjå på EMAS-registrering som ei investering. Gjennomføring av EMAS fører med seg interne og eksterne 

kostnader, t.d. rådgjevingstenester, menneskelege ressursar for gjennomførings- og oppfølgingstiltak, inspeksjonar,  

registreringsgebyr osv. 

Faktiske kostnader og føremoner kan variere mykje, alt etter t.d. storleiken og verksemda til organisasjonen, noverande miljø-

styringspraksis, kva stat det dreier seg om osv. Generelt fører likevel EMAS til store innsparingar. Ulike granskingar har vist at 

organisasjonar får dekt gjennomføringskostnadene sine gjennom auka inntening på nokså kort tid, som regel mellom eitt og to 

år(2)(3)(4)(5)(6). 

Tabell 1 

Kostnader og moglege innsparingar per år som følgje av effektivisering med EMAS(1) 

(euro) 
 

Storleiken til organisasjonen(2) 
Moglege innsparingar per år som 

følgje av effektivisering 

Kostnader det første året(3) til 

gjennomføring av EMAS 
Kostnader til EMAS per år(4) 

Svært små 3 000 – 10 000 22 500 10 000 

Små 20 000 – 40 000 38 000 22 000 

  

(1) I direktivet om industriutslepp, som opphevar IPPC-direktivet med verknad frå 7. januar 2013, er det fastsett nærmare retningslinjer for 

medlemsstatane når det gjeld miljøinspeksjonar, der talet på vitjingar på staden bør byggje på ei systematisk vurdering av miljørisikoane 

ved dei aktuelle anlegga, på grunnlag av eit sett av kriterium som omfattar deltaking frå den driftsansvarlege i EMAS-ordninga. 

(2) EVER-granskinga: Evaluation of EMAS and Eco-Label for their Revision (2005). IEFE- Università Bocconi, for Generaldirektoratet (DG) 

for miljø i Europakommisjonen. 

(3) Hamschmidt J., Dyllick T. (2001). «ISO 14001: profitable? Yes! But is it eco-effective?». Greener Management International, nr. 34. 

(4) CESQA SINCERT (2002), Indagine sulla certificazione ambientale secondo la norma UNI EN ISO 14001; risultati indagine Triveneto. 

(5) Freimann, Walther (2001). The impacts of corporate environmental management systems: a comparison of EMAS and ISO 14001. Greener 

Management International, nr. 36, s. 91–103. 

(6) IRIS (2000). Miljöledningssystem — papperstiger eller kraftfullt verktyg. Institutet för verkstadsteknisk forskning (IVF), Mölndal. 
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Storleiken til organisasjonen(2) 
Moglege innsparingar per år som 

følgje av effektivisering 

Kostnader det første året(3) til 

gjennomføring av EMAS 
Kostnader til EMAS per år(4) 

Middels Opptil 100 000 40 000 17 000 

Store Opptil 400 000 67 000 39 000 

Opplysningane om «Moglege innsparingar per år som følgje av 

effektivisering» byggjer berre på energisparing. Det finst ingen 

tilgjengelege opplysningar om innsparingar som følgje av 

ressurseffektivisering. 

  

Kjelde: «Costs and Benefits of EMAS to Registered Organisations». Gransking for Europakommisjonen, 2009. 

(1) Tala i tabell 1 er rettleiande og knytte til storleiken på kategoriane. Difor kan dei ikkje nyttast direkte på alle organisasjonar i alle 

situasjonar. 

(2) Organisasjonsstorleiken slik det er definert i kommisjonsrekommandasjon 2003/361/EF om definisjonen av svært små, små og mellomstore 

bedrifter (TEU L 124 av 20.5.2003, s. 36). 

(3) Små og mellomstore føretak kan ofte redusere gjennomføringskostnadene sine for første året ved å gjennomføre EMAS ved hjelp av den 

enkle EMAS-metoden («EMAS Easy»). Nyare utrekningar viser at i nokre tilfelle kan kostnadene reduserast ned til 11 500 euro for svært 

små organisasjonar og 17 000 euro for små organisasjonar i det første gjennomføringsåret. Desse utrekningane er berre rettleiande og 

byggjer på opplysningar som små og mellomstore føretak har gjeve i samband med seminar for slike føretak i ulike medlemsstatar. 

(4) Små og mellomstore føretak kan ofte redusere gjennomføringskostnadene sine for første året ved å gjennomføre EMAS ved hjelp av den 

enkle EMAS-metoden («EMAS Easy»). Nyare utrekningar viser at i nokre tilfelle kan kostnadene reduserast ned til 2 200 euro per år for 

svært små organisasjonar og 3 300 euro per år for små organisasjonar. Desse utrekningane er berre rettleiande og byggjer på opplysningar 

som små og mellomstore føretak har gjeve i samband med seminar for slike føretak i ulike medlemsstatar. 

I EMAS-dokumentet «Toolkit for small organisations»(1) finst det mange fleire døme på innsparingar knytte til kostnader/ 

føremoner. 

Generelt har svært små og små organisasjonar etter måten høgare faste og eksterne kostnader enn mellomstore eller store 

organisasjonar, ettersom dei sistnemnde kan nyte godt av stordriftsføremoner der ein større del av kostnadene vert dekte internt 

av miljøavdelingar, og har lågare eksterne kostnader, ettersom dei har mindre bruk for rådgjeving. Likevel vert òg svært store 

organisasjonar rådde til å granske gjennomføringskostnadene nøye. 

EMAS og energistyringssystem som t.d. EN 16001 og ISO 50001 er nokså like. Ettersom styring av energibruk er ein del av 

EMAS, har EMAS-registrerte organisasjonar alt betra energieffektiviteten sin, og oppfyller følgjeleg dei fleste krava i EN 

16001 og ISO 50001. Difor kan dette òg føre til reduserte kostnader. 

Organisasjonar som vurderer EMAS-registrering, bør òg leggje vekt på den tekniske og finansielle støtta eller subsidiane som 

medlemsstatane og dei nasjonale, regionale eller lokale styresmaktene og rette organa innanfor EMAS kan tilby. 

IV. EMAS-FORORDNINGA 

EMAS-ordninga vart innført ved forordning (EF) nr. 1221/2009 (òg kjend som EMAS III) og gjeld direkte i alle medlems-

statane. 

1. GENERELT 

1.1. VERKEOMRÅDE 

Sidan 2001 har alle offentlege eller private organisasjonar hatt høve til å gjennomføre EMAS. Med EMAS III er ordninga òg gjord 

tilgjengeleg for tredjestatsorganisasjonar eller europeiske føretak som driv verksemd i tredjestatar. I det siste tilfellet finst det ei 

særleg rettleiing for samla registrering i EU, tredjestatsregistrering og global registrering. 

«"Organisasjon" tyder eit selskap, ei samanslutning, eit firma, eit føretak, ei styresmakt eller ein institusjon, i eller utanfor 

Fellesskapet, eller ein del eller kombinasjon av slike, anten juridisk person eller ikkje, offentleg eller privat, som har eigne 

funksjonar og eiga forvalting.» 

  

(1) http://ec.europa.eu/environment/emas/join_emas/what_if_i_am_an_sme_en.htm 
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EMAS kan gjennomførast ved eitt område, ved fleire område eller ved alle områda som høyrer til private eller offentlege organi-

sasjonar i alle verksemdssektorar(1). Eit «område» er den minste eininga som kan registrerast. 

«"Område" tyder ein viss geografisk stad som vert forvalta og kontrollert av ein organisasjon, og som vert nytta til verksemd, 

produkt og tenester, medrekna all infrastruktur, alt utstyr og alle materiale; eit “område” er den minste eininga som kan 

registrerast.» 

Ein «viss geografisk stad» skal forståast som 

«ein fysisk kontinuitet av jordområde, bygningar, utstyr eller infrastruktur, kan hende avbroten av eksterne element, så framt 

den funksjonelle og organisatoriske kontinuiteten i verksemda er sikra.» 

1.2. KRAV 

Den allmenne framgangsmåten for gjennomføring av EMAS kan oppsummerast på følgjande måte: 

1) Organisasjonen bør starte med ei miljøgjennomgåing, det vil seie ein innleiande analyse av all verksemd som organisasjonen 

utfører, for såleis å fastsetje direkte og indirekte miljøaspekt, og av det gjeldande miljøregelverket. 

2) Det bør deretter gjennomførast ei miljøstyringsordning i samsvar med krava i EN ISO 14001 (vedlegg II til EMAS-

forordninga). 

3) Ordninga må kontrollerast ved hjelp av interne revisjonar og ei gjennomgåing utført av leiinga. 

4) Organisasjonen skriv ei EMAS-miljøfråsegn. 

5) Miljøgjennomgåinga og miljøstyringsordninga vert kontrollerte, og fråsegna vert godkjend av ein EMAS-kontrollør som 

har akkreditering eller lisens. 

6) Straks organisasjonen er vorten godkjend, skal han sende over ein søknad om registrering til det rette organet. 

I samsvar med artikkel 46 i EMAS-forordninga er Europakommisjonen i gang med å utarbeide «sektorvise referansedokument»(2) 

for ei rekkje sektorar som skal prioriterast i samråd med medlemsstatane og andre aktørar. 

Kvart dokument omfattar følgjande delar: 

— Beste miljøstyringspraksis. 

— Indikatorar for miljøprestasjon for dei spesifikke sektorane som det gjeld. 

— Der det er aktuelt, standardverdiar for referansemåling av beste kvalitet, og klassifiseringsordningar som viser nivåa for 

miljøprestasjon. 

EMAS-registrerte organisasjonar skal ta omsyn til sektorvise referansedokument dersom desse finst tilgjengelege for den spesifikke 

sektoren deira, på to ulike plan: 

1. Når dei utviklar og gjennomfører miljøstyringsordninga si i lys av miljøgjennomgåingane (artikkel 4 nr. 1 bokstav b)). 

2. Når dei utarbeider miljøfråsegna (artikkel 4 nr. 1 bokstav d) og artikkel 4 nr. 4)). 

EMAS-deltaking er ein kontinuerleg prosess. Kvar gong ein organisasjon gjennomgår miljøprestasjonen sin og planlegg betringar, 

skal han søkje råd i det sektorvise referansedokumentet (dersom det er tilgjengeleg) om spesifikke emne for å finne inspirasjon til 

kva spørsmål som står for tur til å handterast i ei stegvis tilnærming. 

  

(1) TEU L 393 av 30.12.2006, s. 1. 

(2) Den rettleiande lista over dei elleve sektorane som skal prioriterast ved utarbeidinga av dei sektorvise referansedokumenta, er offentleggjord i 

kommisjonsmeldinga om innføring av ein arbeidsplan for fastsetjing av ei rettleiande liste over sektorar som det skal vedtakast sektorvise og 

sektorovergripande referansedokument for, i medhald av forordning (EF) nr. 1221/2009 om frivillig deltaking for organisasjonar i ei felles-

skapsordning for miljøstyring og miljørevisjon (EMAS) (TEU C 358 av 8.12.2011, s. 2). 
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Figur 2 

Generell tidsplan for gjennomføring av EMAS 
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Tabell 2 

Rettleiande tidsplan for gjennomføring av EMAS. Tida som er sett av til kvar aktivitet, er eit gjennomsnitt, og 

kan vere kortare eller lengre alt etter kva medlemsstat det gjeld, storleiken til organisasjonen osv. 

EMAS Månad 1 Månad 2 Månad 3 Månad 4 Månad 5 Månad 6 Månad 7 Månad 8 Månad 9 Månad 10 

Miljøgjennomgåing X X         

Miljøstyringsordning  X X X X X X    

Allmenne krav  X         

Miljøpolitikk  X         

Planlegging: Miljømål og 

miljødelmål 

 X         

Planlegging: Miljøprogram   X X X      

Iverksetjing og drift: Ressursar, 

oppgåver, ansvar og fullmakt 

    X      

Iverksetjing og drift: Kompetanse, 

opplæring og medvit hjå 

personalet, og medverknad frå 

arbeidstakarane 

    X      

Iverksetjing og drift: Kommuni-

kasjon (intern og ekstern) 

     X     

Iverksetjing og drift: Dokumenta-

sjon og dokumentstyring 

 X X X X X     

Iverksetjing og drift: Driftskontroll      X X    

Iverksetjing og drift: 

Beredskapsplanar 

      X    

Kontroll: Overvaking og måling, 

samsvarsvurdering, avvik, 

korrigerande og førebyggjande 

tiltak, kontroll av registreringar 

    X X X    

Kontroll: Intern revisjon       X X   

Gjennomgåing utført av leiinga        X   

EMAS-miljøfråsegn         X  

Kontroll og godkjenning         X  

Registrering          X 
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2. KORLEIS GJENNOMFØRE EMAS 

2.1. MILJØGJENNOMGÅING 

Det første steget i ei korrekt gjennomføring av EMAS er å utføre ein grundig analyse av den indre strukturen og den indre 

verksemda til organisasjonen. Målet er å identifisere miljøaspekt (slik dei er definerte nedanfor) som er knytte til 

miljøverknader. Dette er grunnlaget for innføringa av ei formell miljøstyringsordning. 

«"Miljøgjennomgåing" tyder ein grundig innleiande analyse av miljøaspekta, miljøverknadene og miljøprestasjonen i samband 

med verksemda, produkta og tenestene til ein organisasjon.» 

Analysen må omfatte følgjande: 

— Lovfesta krav som gjeld for organisasjonen. 

— Fastsetjing av direkte og indirekte miljøaspekt. 

— Kriterium for å vurdere kor vesentlege miljøaspekta er. 

— Gransking av all eksisterande praksis og alle eksisterande framgangsmåtar for miljøstyring. 

— Vurdering av tilbakemeldingar etter gransking av tidlegare hendingar. 

«Miljøaspekt» tyder eit element i verksemda, produkta eller tenestene til ein organisasjon, som har eller kan ha ein miljøverknad. 

Miljøaspekt kan vere knytte til grunnlaget (t.d. bruk av råmateriale og energi) eller til resultatet (utslepp til atmosfæren, avfalls-

produksjon osv.). 

Figur 3 

Tilhøve mellom verksemd, miljøaspekt og miljøverknader 

 

Organisasjonen treng framgangsmåtar for å sikre god oppfølging av verksemd som er identifisert som viktig under den første 

miljøgjennomgåinga. Miljøaspekt og tilhøyrande verknader kan endre seg, og det same gjeld verksemda til organisasjonen. Dersom 

endringane er omfattande, kan det hende at miljøgjennomgåinga må ajourførast. Ein organisasjon bør òg vere merksam på ny 

utvikling, nye teknikkar, nye forskingsresultat osv. som kan vere til hjelp ved ei ny vurdering av kor viktige miljøaspekta er, og om 

det eventuelt er behov for å utføre ei ny miljøgjennomgåing dersom verksemda hans endrar seg vesentleg. 

Korleis skal ei miljøgjennomgåing gjennomførast? 

Organisasjonane må 

— identifisere miljøaspekt som er knytte til framstillingsprosessane, verksemda eller tenestene deira, og 

— fastsetje kriterium for å vurdere kor vesentlege desse aspekta er. Kriteria må vere omfattande, og det må vere mogleg å 

kontrollere dei på eit uavhengig grunnlag. 

Organisasjonen bør kome i hug at han vil måtte gje opplysningar til eksterne aktørar om dei miljøaspekta som han identifiserer, 

og om resultata av vurderinga. 

Korleis bør miljøaspekta identifiserast? 

All relevant informasjon må samlast inn. 

Dette kan omfatte å gjere følgjande: 

— Vitje områda for å kontrollere grunnlag og resultat (notere og teikne dersom naudsynt). 

— Samle inn kart og bilete. 

Verksemd/ 

produkt/ 

tenester 

Miljøaspekt Miljøverknader 
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— Identifisere gjeldande miljøregelverk. 

— Samle inn alle miljøløyve, miljølisensar og liknande dokument. 

— Kontrollere alle informasjonskjelder (innkomande fakturaer, teljeapparat, data om utstyr osv.). 

— Kontrollere bruken av produkt (innkjøps- og salsavdelingar er nyttige utgangspunkt). 

— Identifisere nøkkelpersonar (i leiinga og blant arbeidstakarane). Arbeidstakarar som medverkar i alle interne system, bør få 

kome med synspunkt. 

— Be om informasjon frå underleverandørar, som kan ha stor innverknad på miljøprestasjonen til ein organisasjon. 

— Ta omsyn til tidlegare ulukker og resultat frå overvaking og inspeksjonar. 

— Identifisere igangsetjings- og stengingssituasjonar og påviste risikoar. 

Det må takast omsyn til både direkte og indirekte miljøaspekt, og definisjonane nedanfor bør kunne gjere det enklare å 

identifisere desse: 

«"Direkte miljøaspekt" tyder eit miljøaspekt som er knytt til verksemda, produkta og tenestene til sjølve organisasjonen, og som 

han har direkte styringsmessig kontroll over.» 

«"Indirekte miljøaspekt" tyder eit miljøaspekt som kan vere eit resultat av samspelet mellom ein organisasjon og tredjemann, og 

som i rimeleg grad kan påverkast av organisasjonen.» 

Det er svært viktig å ta omsyn til indirekte aspekt. Dette gjeld både privat og offentleg sektor, slik at t.d. lokale styresmakter, 

tenesteføretak og finansinstitusjonar òg må ta omsyn til aspekt utanfor området sitt. 

Organisasjonane må kunne vise at dei har identifisert vesentlege miljøaspekt som er knytte til framgangsmåtane deira ved 

tildeling av kontraktar, og at viktige miljøverknader knytte til desse aspekta vert tekne omsyn til i styringsordninga deira. 

Tabell 3 

Døme på direkte og indirekte miljøaspekt 

Miljøaspekt 

Direkte aspekt Indirekte aspekt 

— Utslepp til atmosfæren 

— Utslepp til vatn 

— Avfall 

— Bruk av naturressursar og råstoff 

— Lokale spørsmål (støy, vibrasjon, lukt) 

— Arealbruk 

— Utslepp til atmosfæren i samband med transport 

— Risikoar for miljøulukker og naudssituasjonar 

— Spørsmål knytte til livssyklusen til eit produkt 

— Kapitalinvesteringar 

— Forsikringstenester 

— Avgjerder knytte til forvalting og planlegging 

— Miljøprestasjon hjå entreprenørar, underleverandørar og 

leverandørar 

— Val og samansetnad av tenester, t.d. transport, catering 

osv. 

Direkte miljøaspekt må omfatte tilhøyrande lovfesta krav og avgrensingar når det gjeld løyve, t.d. at dersom særlege ureinande 

stoff er underlagde grenseverdiar for utslepp eller andre krav, skal slike utslepp reknast som direkte miljøaspekt. 

Vurdering av miljøaspekt 

Det neste steget er å kople miljøaspekta saman med miljøverknadene som dei har. Tabell 4 viser eit døme på slike koplingar. 
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Tabell 4 

Døme på miljøaspekt og miljøverknader 

Verksemd Miljøaspekt Miljøverknad 

Transport — Brukte maskinoljer 

— Karbonutslepp frå lastebilar og maskiner 

— Ureining av jord, vatn og luft 

— Drivhuseffekt 

Bygg og anlegg — Utslepp til atmosfæren, støy, vibrasjon osv. frå 

bygg- og anleggsmaskiner 

— Arealbruk 

— Støy, ureining av jord, vatn og luft 

— Øydelegging av arealdekke 

— Tap av biologisk mangfald 

Kontortenester — Bruk av materiale, t.d. papir, tonar osv. 

— Forbruk av elektrisk kraft (som fører til 

indirekte utslepp av CO2) 

— Ureining frå blanda kommunalt avfall 

— Drivhuseffekt 

Kjemisk industri — Spillvatn 

— Utslepp av flyktige organiske sambindingar 

— Utslepp av stoff som bryt ned ozonlaget 

— Vassureining 

— Fotokjemisk ozon 

— Nedbryting av ozonlaget 

Når aspekta og verknadene deira er vortne identifiserte, vert neste steg å gjere ei grundig vurdering av kvart aspekt for å avgjere 

om nokre av dei er vesentlege miljøaspekt. 

«"Vesentleg miljøaspekt" tyder eit miljøaspekt som har eller kan ha ein vesentleg miljøverknad.» 

Følgjande spørsmål må takast stilling til ved vurderinga av kva som er vesentleg: 

i) Eventuell risiko for at det kan føre til miljøskadar. 

ii) Kor sårbart det lokale, regionale eller globale miljøet er. 

iii) Omfanget av, talet på, frekvensen til og reversibiliteten til aspektet eller verknaden. 

iv) Førekomsten av og krava i relevant miljøregelverk. 

v) Kor viktig det er for aktørar og arbeidstakarar i organisasjonen. 

På grunnlag av desse kriteria kan organisasjonen utarbeide ein intern framgangsmåte eller nytte andre verktøy for å vurdere kor 

vesentlege miljøaspekta er. Små og mellomstore føretak vil finne at EMAS-verktøykassa for slike føretak(1) kan gje svært 

nyttige opplysningar. 

Ved vurderinga av kor vesentlege miljøaspekta er, er det viktig å ta omsyn til ikkje berre normale driftsvilkår, men òg vilkår 

knytte til igangsetjing, stenging og naudssituasjonar. Både tidlegare, noverande og planlagd verksemd bør vurderast. 

For kvart miljøaspekt bør den tilsvarande verknaden vurderast i høve til følgjande: 

— Omfang – utsleppsnivå, energi- og vassforbruk osv. 

— Alvorsgrad – farar, giftverknad osv. 

— Frekvens / sannsynlege grunnar. 

— Synspunkta til dei partane som det gjeld. 

— Lovfesta krav.  

  

(1) http://ec.europa.eu/environment/emas/join_emas/what_if_i_am_an_sme_en.htm 
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Tabell 5 

Vurdering av miljøaspekt 

Vurderingskriterium Døme 

Har organisasjonen resultat eller driv organisasjonen verksemd 

som kan påverke miljøet negativt? 

Avfall: Blanda kommunalt avfall, emballasjeavfall, farleg 

avfall 

Omfanget av aspekt som kan ha miljøverknader Avfallsmengd: Høg, middels, låg 

Alvorsgraden av aspekt som kan ha miljøverknader Faregraden av avfall, giftverknaden til materiale: Høg, 

middels, låg 

Frekvensen av aspekt som kan ha miljøverknader Høg, middels, låg 

Medvit blant ålmenta og arbeidstakarar om dei aspekta som 

gjeld organisasjonen 

Viktige, til ein viss grad, ingen klager 

Delar av verksemda til organisasjonen som er underlagd 

miljøregelverket 

Utsleppsløyve, overvakingsplikter 

Merknad: Det er nyttig å kvantifisere kriteria og den samla vektlegginga av særlege aspekt. 

Korleis kontrollere at regelverket vert etterlevd 

«"Etterleving av regelverket" tyder full gjennomføring av gjeldande lovfesta miljøkrav, medrekna vilkår for løyve.» 

Medlemsstatane må syte for at organisasjonane minst har tilgang til opplysningar og hjelp når det gjeld følgjande spørsmål: 

— Opplysningar om gjeldande lovfesta miljøkrav. 

— Identifisering av dei rette tilsynsstyresmaktene for særlege lovfesta miljøkrav. 

Tilsynsstyresmaktene skal svare på spørsmål om informasjon, i det minste frå små organisasjonar, om dei gjeldande lovfesta 

miljøkrava, og informasjon om korleis organisasjonane kan oppfylle desse lovfesta krava. 

Identifisering av alle gjeldande lovfesta krav tyder at det skal takast omsyn til eventuelle ulike nivå av miljøregelverk, t.d. 

nasjonale, regionale eller lokale krav, medrekna løyve og lisensar. 

Organisasjonen må òg ta omsyn til andre relevante krav, t.d. vilkår for innkjøp, forretningsavtaler, frivillige avtaler som 

organisasjonen har underskrive eller slutta seg til, osv. 

Det er svært viktig å identifisere lovfesta krav på dette stadiet, slik at ein organisasjon kan peike ut eventuelle krav som ikkje 

kan oppfyllast. Dersom det er naudsynt, må ein organisasjon då gjere tiltak for å etterleve alt relevant miljøregelverk (sjå 

nr. 2.2.5.2 når det gjeld vurdering av korleis regelverket vert etterlevd). 

2.2. MILJØSTYRINGSORDNING 

«"Miljøstyringsordning" tyder den delen av den samla styringsordninga som omfattar organisasjonsstruktur, planlegging, ansvars-

område, rutinar, framgangsmåtar, metodar og ressursar som er naudsynte for å utvikle, gjennomføre, verkeleggjere, gjennomgå og 

halde ved lag miljøpolitikken, og forvalte miljøaspekta.»  



Nr. 45/982 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 2.7.2020 

 

2.2.1. Allmenne krav 

I første omgang skal organisasjonen fastsetje og dokumentere verkeområdet for miljøstyringsordninga si. 

Kvart område som skal omfattast av ei EMAS-registrering, må oppfylle alle krava i EMAS. 

Organisasjonen må innføre, dokumentere, gjennomføre og halde ved lag ei miljøstyringsordning i samsvar med del 4 i 

EN ISO 14001. Dersom organisasjonen har gjennomført ei anna miljøstyringsordning enn ISO 14001, og som Kommisjonen 

har godkjent(1), treng ikkje organisasjonen å gjere om att dei delane som alt er vortne offisielt godkjende, med sikte på å 

oppfylle krava i EMAS. 

2.2.2. Miljøpolitikk 

«"Miljøpolitikk" tyder dei overordna måla og retningslinjene til ein organisasjon med omsyn til miljøprestasjonen hans slik dei 

formelt er uttrykte av den øvste leiinga i organisasjonen (…). Miljøpolitikken gjev ei ramme for handling og for fastsetjinga av 

miljømål og miljødelmål.» 

Miljøpolitikk må omfatte dei følgjande punkta: 

— Plikt til å oppfylle lovfesta krav og andre krav som gjeld miljøaspekta til organisasjonen. 

— Plikt til å hindre ureining. 

— Plikt til kontinuerleg å betre miljøprestasjonen sin. 

Miljøpolitikken gjev ei ramme for handling og for fastsetjing av strategiske miljømål og miljødelmål (sjå nedanfor). Han må 

vere tydeleg, og må omfatte dei fremste prioriteringane, som kan danne grunnlag for fastsetjing av mål og delmål. 

2.2.3. Planlegging 

Så snart dei grunnleggjande spørsmåla som er nemnde ovanfor, er vortne omfatta, kan planlegginga ta til. 

2.2.3.1. Miljømål og miljødelmål 

«"Miljømål" tyder eit overordna miljømessig mål som har opphav i miljøpolitikken, og som organisasjonen har sett seg føre å 

nå, og som skal talfestast dersom det er mogleg.» 

«"Miljødelmål" tyder eit detaljert krav til prestasjon som har opphav i miljømåla, skal nyttast på ein organisasjon eller delar av 

han, og som må fastsetjast og oppfyllast for å nå desse måla.» 

Ein organisasjon må utarbeide og dokumentere måla og dei detaljerte delmåla for kvart av dei aspekta som er relevante i 

organisasjonen, i samsvar med miljøpolitikken hans. 

Straks måla er vortne definerte, vert det neste steget å fastsetje konkrete delmål for dei. Delmåla gjer det mogleg å planleggje 

særlege tiltak som kan gjerast for å oppnå god miljøstyring. 

Figur 4 

Samanheng mellom mål, delmål og tiltak 

  

  

(1) I samsvar med ein offisiell framgangsmåte etter artikkel 45 i EMAS-forordninga. 

Mål Delmål Tiltak 
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Døme: 

Miljømål Minimere produksjonen av farleg avfall 

Delmål Redusere bruken av organiske løysemiddel i prosessen med 20 % på tre år 

Tiltak Ombruk av løysemiddel når det er mogleg 

Attvinning av organiske løysemiddel 

Mål og delmål bør målast der det er mogleg og oppfylle krava i miljøpolitikken til ein organisasjon. «SMART»-kriteria er 

nyttige: 

— Specific (spesifikke) – kvart delmål bør gjelde eit særskilt spørsmål. 

— Measureable (målbare) – kvart delmål bør uttrykkjast kvantitativt. 

— Achievable (oppnåelege) – det bør vere mogleg å nå delmåla. 

— Realistic (realistiske) – delmåla bør vere krevjande og føre til kontinuerleg betring, men ikkje altfor ambisiøse. Dei kan 

alltid reviderast straks dei er vortne oppfylte. 

— Time-bound (tidsavgrensa) – det bør vere ein frist for å oppnå kvart delmål. 

Organisasjonane bør nytte relevante delar av dei sektorvise referansedokumenta dersom dei finst tilgjengelege for den spesifikke 

sektoren deira, slik det er nemnt i artikkel 46 i EMAS-forordninga. Desse bør nyttast når miljømåla og -delmåla til organisasjonen 

vert definerte og gjennomgåtte i samsvar med dei relevante miljøaspekta som er oppførte i miljøgjennomgåinga. Det er likevel 

ikkje obligatorisk å oppfylle standardverdiane for referansemåling av beste kvalitet, ettersom EMAS lèt det vere opp til 

organisasjonane sjølve å vurdere om standardverdiane for referansemåling og gjennomføringa av beste praksis er realistiske med 

omsyn til kostnader og føremoner. 

2.2.3.2. Miljøprogram 

«"Miljøprogram" tyder ei utgreiing om dei tiltaka, ansvarsområda og midla som vert nytta eller planlagde for å nå miljømål og 

miljødelmål, og fristane som er sette for å nå desse miljømåla og -delmåla.» 

Miljøprogrammet er eit verktøy for å hjelpe organisasjonen med å planleggje og gjennomføre betringar frå dag til dag. Det bør 

haldast à jour og vere detaljert nok til å kunne gje ei oversikt over framstega i retning av å nå delmåla. I programmet bør det 

gjerast greie for kven som har ansvaret for å nå måla og delmåla, og opplysast om tilgjengelege ressursar og gjeldande 

tidsrammer. Ressursane i seg sjølve (t.d. finansielle eller tekniske ressursar eller personalressursar) kan ikkje vere miljømål. 

I praksis vert programmet ofte utarbeidd i tabellform, og omfattar følgjande: 

— Miljømål, knytte til direkte og indirekte aspekt. 

— Særlege delmål for å nå måla. 

— Tiltak, ansvarsområde, middel og tidsrammer for kvart einskilt delmål: 

— Omtale av tiltaket/tiltaka. 

— Person med ansvar for delmålet. 

— Status når gjennomføringa tek til. 

— Middel som er naudsynte for å nå delmåla. 

— Kor ofte framgangen skal overvakast når det gjeld å nå delmålet. 

— Sluttresultatet som skal oppnåast, medrekna tidsfrist. 

— Dokumentasjon av dei prosessane som er nemnde ovanfor. 
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Ved utarbeidinga av programmet bør det takast omsyn til både direkte og indirekte aspekt. Organisasjonen bør plikte seg til ei 

kontinuerleg betring av miljøprestasjonen sin. 

Når dei vurderer kva tiltak dei skal setje i verk for å betre miljøprestasjonen sin, bør organisasjonane ta omsyn til dei relevante 

delane av dei sektorvise referansedokumenta som er nemnde i artikkel 46 i EMAS-forordninga, dersom det finst slike dokument 

tilgjengelege for sektoren deira. 

Dei bør særleg ta omsyn til den relevante beste miljøstyringspraksisen og dei relevante standardverdiane for referansemåling av 

beste kvalitet (som gjev ein indikasjon på det miljøprestasjonsnivået som dei beste organisasjonane oppnår) for å peike ut tiltak 

og åtgjerder, og eventuelt for å prioritere med sikte på å betre miljøprestasjonen sin (ytterlegare). 

Det er likevel ikkje obligatorisk å gjennomføre den beste miljøstyringspraksisen eller oppfylle krava til referansemåling, ettersom 

EMAS lèt det vere opp til organisasjonane sjølve å vurdere om standardverdiane for referansemåling og gjennomføringa av beste 

praksis er realistiske med omsyn til kostnader og føremoner. 

2.2.4. Iverksetjing og drift 

2.2.4.1. Ressursar, oppgåver, ansvar og fullmakt 

Dersom EMAS skal lukkast, må den øvste leiinga vere villig til å stille til rådvelde dei ressursane og den organisasjonsstrukturen 

som trengst for å støtte ordninga. Dette omfattar menneskelege ressursar og sakkunnig personale, organisasjonsinfrastruktur, 

teknologi og finansielle ressursar. 

Ved miljøgjennomgåinga vart det gjennomført ei gransking av eksisterande organisasjonsinfrastruktur og av praksis og framgangs-

måtar for leiing. I denne fasen bør interne strukturar og framgangsmåtar tilpassast dersom det er naudsynt. 

Den øvste leiinga i organisasjonen må oppnemne ein representant for leiinga, dvs. ein person som har det endelege ansvaret for 

miljøstyringsordninga. Oppgåva til representanten er å syte for at alle krava til miljøstyringsordninga er oppfylte, at ordninga 

fungerer og er à jour, og at dei som arbeider med allmenn forvalting og leiing, får informasjon om korleis ordninga fungerer. 

Representanten bør melde frå om sterke og svake sider ved ordninga, og om naudsynte betringar. 

Representanten bør ha kvalifikasjonar og røynsle frå miljøspørsmål, lovfesta miljøkrav, leiarskap og arbeidsgrupper, og vere 

kvalifisert innanfor leiing og samordning. Organisasjonen må syte for at desse kompetanseområda finst tilgjengelege i organisa-

sjonen. 

Kompetanse, opplæring og medvit 

Organisasjonen må definere kva røynsle og kunnskap personalet må ha for å sikre god miljøstyring. 

Han må utarbeide, gjennomføre og halde ved lag ein framgangsmåte for å identifisere opplæringsbehov og gjere det som er 

naudsynt for å sikre at personalet som arbeider med miljøstyringsordninga, har tilstrekkeleg kunnskap om følgjande: 

— Miljøpolitikken til organisasjonen. 

— Lovfesta krav og andre miljøkrav som gjeld for organisasjonen. 

— Måla og delmåla som er fastsette for organisasjonen som heilskap og for dei særlege arbeidsområda deira. 

— Miljøaspekt og miljøverknader, og metodar for å overvake desse. 

— Oppgåvene og ansvarsområda deira innanfor miljøstyringsordninga. 

Alle som arbeider for eller på vegner av organisasjonen, bør vere medvitne om kva oppgåver dei har innanfor EMAS, og om 

miljøføremonene til ordninga. Dei bør ta imot, eller i det minste ha tilgang til, opplæring i haldningsskapande miljøarbeid og i 

miljøstyringsordninga til organisasjonen.  
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Figur 5 

Flytdiagram for opplæring innanfor miljøstyringsordninga 

 

Miljømedvit kan oppnåast gjennom opplæring eller anna verksemd, t.d. opplysningskampanjar, rundspørjingar osv. 

Arbeidstakarar som medverkar aktivt, er ei drivkraft for kontinuerlege, vellukka betringar, og dei medverkar òg til å forankre 

EMAS i organisasjonen. Dei kan verte trekte inn t.d. gjennom eit miljøutval eller arbeidsgrupper, gjennom framleggsordningar, 

stimuleringsprogram eller anna verksemd. 

Det bør finnast oppgåver for arbeidstakarar på ulike nivå innanfor utviklinga og gjennomføringa av ordninga. Dei kan t.d. 

medverke til å 

— identifisere miljøaspekt, 

— utarbeide og revidere framgangsmåtar og/eller instruksjonar, 

— gjere framlegg til miljømål og miljødelmål, 

— ta del i ein intern revisjonsprosess, 

— utarbeide EMAS-miljøfråsegna. 

Leiinga og arbeidstakarane må jamleg gje kvarandre tilbakemeldingar. 

2.2.4.2. Kommunikasjon 

God intern og ekstern tovegskommunikasjon er svært viktig for å gjennomføre ei EMAS-registrert miljøstyringsordning på ein 

vellukka måte. Organisasjonen må sannkjenne behovet for å kommunisere med aktørane om miljøspørsmål og om verdien av å 

gjere dette. Han pliktar å offentleggjere miljøfråsegna si, og må identifisere kva som skal kommuniserast, og til kven. Han må 

overvake resultata av kommunikasjonen og vurdere om han har vore effektiv eller ikkje. 

Intern kommunikasjon bør gå i begge retningar (ovanfrå og ned, og nedanfrå og opp). Dette kan gjerast ved hjelp av intranett, 

brosjyrar, interne publikasjonar, nyhendebrev, framleggskassar, møte, oppslagstavler osv. 

Døme på ekstern kommunikasjon er EMAS-miljøfråsegna, internett, kampanjedagar, pressemeldingar, brosjyrar og bruk av 

EMAS-logoen dersom dette er mogleg og tillate(1). 

2.2.4.3. Dokumentasjon og dokumentstyring 

Det bør liggje føre dokumentasjon om miljøstyringsordninga som omfattar følgjande: 

— Miljøpolitikk. 

— Miljømål og miljødelmål.  

  

(1) Slik det er gjort greie for i artikkel 10 og vedlegg V til EMAS-forordninga, og i avsnitt 3 i dette dokumentet. 
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— Ei utgreiing om verkeområdet for miljøstyringsordninga. 

— Ei utgreiing om dei viktigaste delane av miljøstyringsordninga. 

— Oppgåver, ansvar og fullmakter. 

— Framgangsmåtar for handtering av driftskontroll. 

— Driftsprosedyrar. 

— Arbeidsinstruksjonar. 

Dokumentasjonen bør vere klar og presis for å unngå forvirring eller mistydingar. 

EMAS-dokument kan integrerast i andre styringsordningar (kvalitetsstyring, energistyring, helse- og tryggleiksstyring osv.) 

eller omvendt, for såleis å sikre størst mogleg nytteverdi, unngå dobbeltarbeid og redusere byråkratiet. 

Små og mellomstore føretak bør arbeide for å tilby personalet dokumentasjon som er klar, enkel og lett å bruke. 

Miljøstyringsrettleiing 

Dette omfattar miljøpolitikk, miljøprotokollar og verksemd på området. Rettleiinga bør integrerast i den årlege forvaltings-

planen til organisasjonen. Rettleiinga treng ikkje vere lang og omfattande. Ho bør gjere det lettare for personalet å forstå korleis 

organisasjonen har innført og bygd opp miljøstyringsordninga si, korleis dei ulike delane av miljøstyringsordninga heng saman 

og kva roller dei einskilde personane har innanfor ordninga. Denne rettleiinga er ikkje obligatorisk, men dei fleste organi-

sasjonane har likevel valt å ha ei slik rettleiing. 

Framgangsmåtar 

Dokumenta om framgangsmåtar gjer greie for KORLEIS, NÅR og av KVEN dei einskilde tiltaka skal utførast. 

Det kan t.d. vere framgangsmåtar for følgjande: 

— Identifisering og vurdering av vesentlege aspekt. 

— Handtering av korleis regelverket vert etterlevd. 

— Handtering av dei vesentlege miljøaspekta som er påviste. 

— Handtering av overvaking og måling. 

— Handtering av kriseberedskap. 

— Handtering av avvik, førebyggjande og korrigerande tiltak. 

— Identifisering og handtering av kompetanse, opplæring og medvit. 

— Handtering av kommunikasjon. 

— Dokumentstyring. 

— Handtering av registreringar. 

— Handtering av intern revisjon. 

Arbeidsinstruksjonar 

Arbeidsinstruksjonane må vere klare og enkle å forstå. Dei bør gjere greie for kor relevant ein aktivitet er, miljørisikoen som er 

knytt til aktiviteten, særleg opplæring for personale som har ansvar for å utføre aktiviteten, og korleis aktiviteten skal over-

vakast. Det kan vere nyttig å illustrere instruksjonane med bilete, piktogram eller på andre måtar som kan sikre at dei er lette å 

forstå for alle arbeidstakarane.  
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Dokumentstyring 

Organisasjonen må utarbeide, gjennomføre og halde ved lag ein framgangsmåte for handtering av dei dokumenta som er 

utarbeidde for miljøstyringsordninga. Det bør leggjast særleg vekt på registreringar (sjå nr. 2.2.5.4). 

Dette vil krevje ein framgangsmåte for følgjande: 

Figur 6 

Prosess for handtering av dokument innanfor ei miljøstyringsordning 

 

Ordninga bør sikre at ulike versjonar av dokumenta framleis finst tilgjengelege, og at dokumenta framleis er leselege og lette å 

identifisere. 

Dokument frå eksterne kjelder kan takast med, fordi dei ofte er viktige for å sikre at miljøstyringsordninga fungerer korrekt. 

Slike dokument kan omfatte informasjon frå lokale styresmakter og offentlege forvaltingar, brukarhandbøker til utstyr, helse- 

og tryggleiksdatablad osv. 

2.2.4.4. Driftskontroll 

Driftskontroll inneber identifisering og planlegging av verksemd som er knytt til vesentlege miljøaspekt i samsvar med 

politikken, måla og delmåla (sjå figur 7). Slik kontroll kan òg omfatte aktivitetar som t.d. vedlikehald av utstyr, igangsetjing og 

stenging, forvalting av entreprenørar på staden og tenester frå leverandørar eller seljarar. Det må liggje føre framgangsmåtar for 

å handtere identifiserte risikoar, fastsetje delmål og måle miljøprestasjon (helst ved hjelp av tydelege miljøindikatorar). 

Framgangsmåtane må definere normale tilhøve. Unormale tilhøve og naudssituasjonar må definerast og gjerast greie for. 

Framgangsmåtane for driftsstyring bør vere godt dokumenterte og leggjast fram for intern revisjon. 

Figur 7 

Driftskontroll 
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2.2.4.5. Beredskap og innsats 

Organisasjonen må utarbeide, gjennomføre og halde ved lag framgangsmåtar for å identifisere moglege naudssituasjonar og 

ulukker for å 

— unngå risiko for ulukker, 

— gjere greie for korleis organisasjonen handlar i tilfelle ulukker, 

— hindre eller redusere uheldige miljøverknader som er knytte til dette. 

Beredskapsplanen er svært viktig i industrien og i organisasjonar som driv verksemd som inneber mogleg risiko. 

Organisasjonen må jamleg gå gjennom kriseberedskapen sin (medrekna eigna opplæring) og reaksjonsprosedyrane sine. Han bør 

gå gjennom dei på nytt dersom det er naudsynt, særleg etter naudssituasjonar eller ulukker. Framgangsmåtane bør òg prøvast 

jamleg. 

Figur 8 

Beredskapsplanar 

 

2.2.5. Kontroll 

2.2.5.1. Overvaking og måling 

Organisasjonen må utarbeide, gjennomføre og halde ved lag ein framgangsmåte for jamleg overvaking og måling av viktige 

parametrar som t.d. utslepp til atmosfæren, avfall, vatn og støy for å oppnå ein tilleggsverdi frå resultata. Han pliktar òg å 

rapportere om grunnleggjande indikatorar for miljøprestasjon (sjå nr. 2.3.2). 

Det skal takast omsyn til lovfesta krav til overvaking, og overvakingskriterium som t.d. kor ofte inspeksjonane vert utførte og 

med kva metode, må vere i samsvar med krava. Opplysningar om desse er nyttige for å sikre 

— at det er samsvar med lovfesta krav og reglar, 

— at miljøprestasjonar vert vurderte korrekt, 

— at EMAS-fråsegna er fullstendig og tydeleg. 
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Andre faktorar kan òg målast og overvakast, alt etter kva organisasjonen har behov for: 

— Vesentlege miljøaspekt. 

— Miljøpolitikk og miljømål. 

— Nivået av medvit blant arbeidstakarane osv. 

Måleutstyr må kalibrerast jamleg for å vere i samsvar med regelverket og for å oppnå nøyaktige resultat. 

2.2.5.2. Vurdering av korleis regelverket vert etterlevd 

Etterleving av regelverket er eit hovudkrav i EMAS-forordninga og ein føresetnad for at ein organisasjon kan registrere seg, og 

organisasjonen må difor ha ein framgangsmåte for å gjennomgå og vurdere dette jamleg. 

Dette kan best gjerast ved å utarbeide ei liste over alt gjeldande regelverk og alle særlege krav, og deretter jamføre dette med 

dei særlege tilhøva i organisasjonen (sjå tabell 6). For større og meir samansette organisasjonar kan det vere naudsynt å nytte 

databasar eller søkje hjelp utanfrå. 

Dersom kontrolløren finn tilfelle av manglande etterleving som ikkje er vortne utbetra, kan ikkje miljøfråsegna godkjennast 

eller den endelege fråsegna underskrivast (vedlegg VII). 

Tabell 6 

Døme på enkel vurdering av korleis regelverket vert etterlevd 

Gjeldande 

miljøregelverk 
Særlege krav Status for organisasjonen Resultat 

Regelverk for avfall — Løyve til avfallsproduksjon 

— Avfallshandtering 

— Utdatert løyve 

— Avfallshandtering under 

kontroll 

Skaffe eit ajourført løyve 

Regelverk for utslepp 

til atmosfæren 

— Grenseverdiar for utslepp (NOx, 

SOx, partiklar osv.) 

— Løyve for kjelar 

— Under grenseverdiane 

— Løyvet er ajourført 

OK 

Regelverk for støy — Grenseverdiar for støy i området — Under den tillatne grenseverdien OK 

Regelverk for 

vasshandsaming 

— Særleg handsaming (eliminering 

av P og N) 

— Grenseverdiar for avløpsvatn 

— Løyve til utslepp til vassdrag 

— Ikkje innført enno 

— Ikkje full etterleving 

— Løyvet er ikkje ajourført 

Situasjonen må utbetrast 

Regelverk for utslepp 

av klimagassar 

— Grenseverdiar for tildelte kvotar 

for utslepp av klimagassar 

— Under grenseverdien OK. Det er mogleg å selje 

nokre av utsleppskvotane 

2.2.5.3. Avvik, korrigerande tiltak og førebyggjande tiltak 

Organisasjonen må innføre, gjennomføre og halde ved lag ein framgangsmåte for handtering av tilfelle og moglege tilfelle av 

avvik frå EMAS-krava. 

Framgangsmåten skal mellom anna omfatte måtar for å 

— identifisere og korrigere tilfellet, 

— granske årsaka til og verknadene av avviket, 
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— vurdere behovet for tiltak for å unngå nye avvik, 

— registrere resultata av dei korrigerande tiltaka som vert gjorde, 

— vurdere behovet for tiltak for å hindre tilfelle av avvik, 

— gjennomføre eigna førebyggjande tiltak for å unngå slike tilfelle, og 

— vurdere om dei korrigerande og førebyggjande tiltaka har vore verknadsfulle. 

«Avvik» tyder alle former for manglande oppfylling av dei grunnleggjande krava som er oppførte i framgangsmåtane og dei 

tekniske instruksjonane. 

Avvik kan vere resultat av menneskelege feil eller gjennomføringsfeil. Det bør snarast mogleg gjerast endringar for å rette feila 

og unngå at dei vert gjorde på nytt. 

Avvik kan oppdagast på følgjande måte: 

— Ved driftskontroll. 

— Ved intern/ekstern revisjon. 

— Ved gjennomgåing utført av leiinga. 

— Som del av den daglege verksemda. 

Korrigerande og førebyggjande tiltak 

Representanten med EMAS-ansvar frå leiinga må få informasjon om avvik, slik at det kan takast avgjerder om eventuelle 

korrigerande tiltak. 

Dersom det er påvist moglege avvik, må representanten med EMAS-ansvar frå leiinga informerast, slik at det kan takast 

avgjerder om eventuelle førebyggjande tiltak. 

Både korrigerande og førebyggjande tiltak bør registrerast. Det kan vere naudsynt å endre dokumentasjonen om miljøstyrings-

ordninga som følgje av dette. 

2.2.5.4. Kontroll med registreringar 

Organisasjonen må innføre eit system for å halde ved lag registreringar som viser at han oppfyller krava i miljøstyringsordninga 

si. 

Organisasjonen må innføre, gjennomføre og halde ved lag ein framgangsmåte for handtering av registreringane sine. Dette bør 

omfatte mellom anna identifikasjon, lagring, vern, attfinning, forvaring og stryking av registreringar. 

Registreringane skal vere og halde fram med å vere mogleg å identifisere, vere leselege og kunne ajourførast og sporast. 

Døme på registreringar: 

— Elektrisitet, forbruk av vatn og råmateriale. 

— Avfallsproduksjon (farleg og ikkje-farleg avfall). 

— Utslepp av klimagassar. 

— Hendingar, ulukker og klager. 

— Lovfesta krav. 

— Revisjonsrapportar og gjennomgåingar utførte av leiinga. 

— Inspeksjonsrapportar. 

— Vesentlege miljøaspekt. 

— Avvik, korrigerande tiltak og førebyggjande tiltak. 

— Kommunikasjon og opplæring.  
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— Framlegg frå personalet. 

— Opplæring og seminar. 

2.2.6. Intern revisjon 

I EMAS vert det lagt særleg vekt på intern revisjon i vedlegg III. 

«"Intern miljørevisjon" tyder ei systematisk, dokumentert, jamleg og objektiv vurdering av miljøprestasjonen til ein 

organisasjon og til styringsordninga og dei prosessane som er utarbeidde for å verne miljøet.» 

Organisasjonen skal innføre ein framgangsmåte for intern revisjon som ein del av styringsordninga. Dette må omfatte 

ansvarsområde og krav til planlegging og gjennomføring av revisjonar, rapportering av resultat og oppbevaring av 

registreringar, fastsetjing av revisjonskriterium, verkeområde, frekvens og metodar. 

Målet for den interne revisjonen er 

— å avgjere om miljøstyringsordninga oppfyller krava i EMAS-forordninga, 

— å avgjere om ordninga er vorten gjennomført og halden ved lag på ein god måte, 

— å garantere at leiinga i organisasjonen får den informasjonen som han treng for å gå gjennom miljøprestasjonen til 

organisasjonen, 

— å avgjere om miljøstyringsordninga er verknadsfull. 

Revisjonen skal utførast på ein objektiv måte av uavhengig personale. Den interne revisoren kan vere ein medlem av personalet 

som har fått opplæring, eller ein person eller ei gruppe utanfrå. 

Allmenne reglar 

— Innføre eit revisjonsprogram. 

— Definere verkeområdet for revisjonen. Dette vil vere avhengig av storleiken på organisasjonen og av organisasjonstypen. I 

oppføringa av verkeområdet må det gjerast greie for kva fagområde som er omfatta, kva former for verksemd som skal 

reviderast, kva miljøkriterium som skal vurderast, og kva tidsrom revisjonen skal omfatte. 

— Føre opp kva ressursar som trengst for å utføre revisjonen, t.d. personale som har fått god opplæring og har god kjennskap 

til verksemda, tekniske aspekt, miljøaspekt, lovfesta krav. 

— Syte for at all verksemd i organisasjonen vert utført i samsvar med tidlegare fastlagde framgangsmåtar. 

— Identifisere moglege nye problem og innføre tiltak for å hindre at dei oppstår. 

Intern revisjon – steg 

Figur 9 

Intern revisjon – steg 
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2.2.6.1. Revisjonsprogram og revisjonsfrekvens 

Programmet må omfatte følgjande: 

— Særlege mål for den interne revisjonen. 

— Korleis kontrollere om miljøstyringsordninga er samanhengande og i samsvar med politikken og programmet til 

organisasjonen, og oppfyller EMAS-krava. 

— Samsvar med gjeldande regelverksbaserte miljøkrav. 

Organisasjonen må gjennomføre interne revisjonar kvart år for å ha eit korrekt oversyn over dei vesentlege miljøaspekta sine. 

Revisjonssyklusen, som omfattar alle aktivitetane i organisasjonen, må fullførast innan tre år. Små organisasjonar kan utvide 

dette tidsrommet til fire år. 

Kor ofte kvar einskild aktivitet skal reviderast, vil variere etter 

— arten av, omfanget av og kompleksiteten i dei aktuelle aktivitetane, 

— kor viktige dei tilhøyrande miljøverknadene er, 

— kor viktige og alvorlege dei problema er som er påviste ved tidlegare revisjonar, og 

— tidlegare miljøproblem. 

Som regel må meir samansett verksemd som har meir vesentlege miljøverknader, reviderast oftare. 

For å få tilfredsstillande resultat må alt personale som arbeider med intern revisjon, ha ein klar oppfatning av miljømåla og dei 

særlege rollene til alle som tek del (direktørar, leiarar, arbeidstakarar, revisorar osv.). 

2.2.6.2. Intern revisjonsverksemd 

Det er viktig å førebu seg til den interne revisjonen. Først må revisoren eller revisorgruppa peikast ut. Organisasjonen kan nytte 

sitt eige personale som revisorar, eller nytte revisorar utanfrå. Revisorane må vere objektive og upartiske og ha fått tilstrekkeleg 

kompetanse og opplæring. Revisoren/revisorgruppa bør 

— utarbeide ein god revisjonsplan ved å samle inn opplysningar om mål, verkeområde, stad og dato i samråd med 

organisasjonen, 

— leggje fram ein revisjonsplan for organisasjonen i god tid på førehand, 

— utarbeide sjekklister, 

— fordele oppgåver innanfor revisjonsgruppa. 

For at revisjonen skal vere meiningsfull, må revisjonsgruppa kontrollere at det er samsvar med miljøregelverket, om mål og 

delmål er nådde og om styringsordninga er effektiv og føremålstenleg. 

Revisjonsprosessen skal omfatte følgjande steg: 

— Forståing av styringsordninga. 

— Vurdering av sterke og svake sider ved ordninga. 

— Innsamling av relevant dokumentasjon (data, registreringar, dokument osv.). 

— Vurdering av resultata av revisjonen. 

— Utarbeiding av konklusjonar frå revisjonen. 

— Rapportering av resultata av og konklusjonane frå revisjonen.  
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2.2.6.3. Rapportering av resultata av og konklusjonane frå revisjonen 

Føremålet med revisjonsrapporten er å gje leiinga følgjande: 

— Skriftleg dokumentasjon om verkeområdet for revisjonen. 

— Informasjon om i kva grad måla er nådde. 

— Informasjon om i kva grad måla er i samsvar med miljøpolitikken til organisasjonen. 

— Informasjon om i kva grad overvakingssystemet er påliteleg og verknadsfullt. 

— Framlegg til korrigerande tiltak dersom det er naudsynt. 

Rapporten skal sendast over til representanten med EMAS-ansvar frå leiinga, som gjennomfører dei korrigerande tiltaka dersom 

det er påvist avvik (medrekna eventuelle tilfelle av manglande etterleving). 

2.2.7. Gjennomgåing utført av leiinga 

Den øvste leiinga må revidere styringsordninga jamleg (minst ein gong i året) for å sikre at ho høver til føremålet og er 

verknadsfull. Gjennomgåinga som leiinga utfører, må registrerast, og registreringane må oppbevarast. 

Innhaldet i gjennomgåinga utført av leiinga 

Grunnlag: 

— Resultat frå interne revisjonar, medrekna vurdering av korleis regelverket vert etterlevd. 

— Ekstern kommunikasjon. 

— Klager. 

— I kor stor grad mål og delmål er oppnådde. 

— Status for korrigerande og førebyggjande tiltak. 

— Oppfølging etter tidlegare gjennomgåingar som leiinga har utført. 

— Endra omstende, t.d. utvikling av regelverket, endra miljøtilhøve. 

— Tilrådingar om betringar. 

Resultatfaktorar omfattar alle avgjerder og aktivitetar, endringar i miljøpolitikk, miljømål og miljødelmål og andre aspekt ved 

miljøstyringsordninga. 

2.3. EMAS-MILJØFRÅSEGN 

«"Miljøfråsegn" tyder utførlege opplysningar til ålmenta og til andre partar som det gjeld, om organisasjonens struktur og 

verksemd, miljøpolitikk og miljøstyringsordning, miljøaspekt og miljøverknader, miljøprogram, miljømål og miljødelmål, 

miljøprestasjon og etterleving av gjeldande lovfesta miljøkrav.» 

Fråsegna er eitt av dei kjenneteikna som gjer EMAS unik, jamført med andre miljøstyringsordningar. 

For ålmenta stadfestar fråsegna organisasjonen si plikt til å gjere tiltak på miljøområdet. 

For organisasjonen er fråsegna eit godt høve til å stadfeste kva han gjer for å betre miljøet. 

I EMAS er det fastsett visse minstekrav til fråsegna, men organisasjonen kan sjølv avgjere kor detaljert ho skal vere, i tillegg til 

strukturen og utforminga hennar, så lenge innhaldet er klart, påliteleg, truverdig og korrekt. Det er opp til organisasjonen å 

avgjere om han ønskjer å ta med miljøfråsegna si i årsrapporten eller andre rapportar, t.d. om det sosiale ansvaret til 

organisasjonen.  
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2.3.1. Minsteinnhald i EMAS-miljøfråsegna 

1) Ei klar og eintydig omtale av organisasjonen som skal registrerast i EMAS, og ei oppsummering av verksemda, produkta og 

tenestene til organisasjonen og av tilhøvet mellom organisasjonen og eventuelle mororganisasjonar. 

Ta med diagram, kart, flytdiagram, luftfotografi osv. for å illustrere innhaldet. NACE-kodar bør òg takast med for å gjere greie 

for aktivitetar. 

2) Miljøpolitikken og ei kort utgreiing om miljøstyringsordninga til organisasjonen. 

Ei grundig omtale av ordninga er viktig for å gje klare opplysningar om arbeidsstrukturen. Miljøpolitikken må takast med. 

3) Ei omtale av alle dei vesentlege direkte og indirekte miljøaspekta som fører til vesentlege miljøverknader frå 

organisasjonen si side, og ei utgreiing om arten av miljøverknader og korleis desse er knytte til miljøaspekta (vedlegg I.2 til 

EMAS-forordninga). 

Direkte og indirekte miljøaspekt bør førast opp kvar for seg. Det bør opplysast om verknadene av begge desse ved hjelp av 

tabellar eller flytdiagram. 

4) Ei utgreiing om miljømåla og -delmåla sett i høve til vesentlege miljøaspekt og miljøverknader. 

Bruk lister over delmål og mål, og indikatorar for å vurdere framgang når det gjeld betringar av miljøprestasjon. Ta med 

miljøprogrammet, og vis til særlege tiltak som er gjorde eller planlagde for å betre prestasjonen. 

5) Ei oppsummering av tilgjengelege data om miljøprestasjonen til organisasjonen sett i høve til miljømåla og -delmåla hans 

med omsyn til dei vesentlege miljøverknadene hans. Det skal rapporterast om dei grunnleggjande indikatorane og om 

andre relevante eksisterande indikatorar for miljøprestasjon, slik det er fastsett i del C i vedlegg IV til EMAS-forordninga. 

I dei grunnleggjande indikatorane vert det lagt vekt på seks hovudområde: Energi, materiale, vatn, avfall, biologisk mangfald 

(gjennom arealbruk) og utslepp (sjå nr. 2.3.2.2). 

Organisasjonen skal òg rapportere om prestasjonen sin i høve til andre meir spesifikke indikatorar knytte til vesentlege 

miljøaspekt som er nemnde i miljøgjennomgåinga (sjå nr. 2.3.2.3). Dersom det ikkje finst tilgjengeleg kvalitative data som kan 

gjere greie for vesentlege direkte eller indirekte miljøaspekt, skal organisasjonane rapportere om prestasjonen sin på grunnlag 

av kvalitative indikatorar. 

Dersom sektorvise referansedokument, slik det er nemnt i artikkel 46 i EMAS-forordninga, finst tilgjengelege for den 

spesifikke sektoren, skal organisasjonane ta omsyn til dei relevante sektorspesifikke indikatorane for miljøprestasjon i det 

sektorvise referansedokumentet når dei vel dei indikatorane(1) som skal nyttast i rapporteringa av miljøprestasjonen. 

6) Andre faktorar som gjeld miljøprestasjonen, medrekna miljøprestasjonen sett i høve til regelverksføresegner med omsyn til 

dei vesentlege miljøverknadene deira. 

Bruk tabellar og/eller diagram for å jamføre lovfesta referansegrenseverdiar med dei målte grenseverdiane som organisasjonen 

har målt og/eller rekna ut. 

Det er ikkje alltid mogleg å måle miljøprestasjon ved hjelp av data. Mjuke faktorar er òg relevante, og kan omfatte endringar i 

åtferd, betringar av prosessar og andre tiltak som er sette i verk for å betre miljøprestasjonen. 

Når dei rapporterer om desse andre faktorane, bør organisasjonane ta omsyn til dei relevante sektorvise referansedokumenta, 

slik det er nemnt i artikkel 46 i EMAS-forordninga. Dei bør difor nemne i miljøfråsegna si korleis den beste 

miljøstyringspraksisen og, dersom dei er tilgjengelege, standardverdiane for referansemåling av beste kvalitet, vart nytta til å 

peike ut tiltak og åtgjerder, og eventuelt for å prioritere med sikte på å betre miljøprestasjonen sin (ytterlegare).  

  

(1) I samsvar med del B bokstav e) i vedlegg IV til EMAS-forordninga skal miljøfråsegna innehalde «ei oppsummering av tilgjengelege data 

om miljøprestasjonen til organisasjonen sett i høve til miljømåla og -delmåla hans med omsyn til dei vesentlege miljøverknadene hans. Det 

skal rapporterast om dei grunnleggjande indikatorane og om andre relevante eksisterande indikatorar for miljøprestasjon, slik det er fastsett 

i del C.» I vedlegg IV — del C er det fastsett at «kvar organisasjon skal òg kvart år rapportere om prestasjonen sin når det gjeld meir 

spesifikke miljøaspekt slik han har gjort greie for i miljøfråsegna si, og ta omsyn til dei sektorvise referansedokumenta som er nemnde i 

artikkel 46, dersom slike finst tilgjengelege.» 
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Organisasjonen bør vurdere kor relevante og bruksvenlege den beste miljøstyringspraksisen og standardverdiane for 

referansemåling av beste kvalitet er i høve til dei vesentlege miljøaspekta som organisasjonen har peikt ut i miljøgjennomgåinga si, 

i tillegg til tekniske og finansielle aspekt. 

Dei delane av dei sektorvise referansedokumenta (indikatorar, beste miljøstyringspraksis eller standardverdiar for 

referansemåling av beste kvalitet) som ikkje vert rekna som relevante for dei vesentlege miljøaspekta som organisasjonen har 

peikt ut i miljøgjennomgåinga si, bør ikkje rapporterast eller omtalast i miljøfråsegna. 

7) Opplysningar om gjeldande lovfesta miljøkrav. 

EMAS krev at regelverket vert etterlevd. Miljøfråsegna gjev organisasjonen høve til å opplyse om korleis dette kan oppnåast. 

Sjølv om EMAS-registrerte organisasjonar bør ha tilgjengeleg ei intern liste over alle gjeldande lovfesta krav, er det ikkje 

naudsynt å ta med alle desse i miljøfråsegna. I denne samanhengen er det nok å ta med eit kort oversyn. 

8) Namnet og akkrediterings- eller lisensnummeret til miljøkontrolløren, og godkjenningsdatoen. 

Dersom organisasjonen offentleggjer miljøfråsegna si som ein del av ein annan rapport, bør fråsegna vere tydeleg identifisert, 

med opplysningar om at fråsegna er godkjend av miljøkontrolløren. Sjølv om det ikkje er obligatorisk å ta med den fråsegna 

som er nemnd i artikkel 25 nr. 9, som vedlegg til EMAS-miljøfråsegna, vert det rekna som beste praksis å gjere dette. 

2.3.2. Grunnleggjande indikatorar og andre relevante eksisterande indikatorar for miljøprestasjon 

2.3.2.1. Grunnleggjande indikatorar 

Organisasjonane skal opplyse om dei grunnleggjande indikatorane sine for miljøprestasjon (òg kalla grunnleggjande ytingsindi-

katorar) som er relevante for dei direkte miljøaspekta til organisasjonen. Dei bør òg opplyse om andre ytingsindikatorar som er 

relevante for meir spesifikke miljøaspekt. Dei bør ta omsyn til sektorvise referansedokument der desse er tilgjengelege. 

Dei grunnleggjande indikatorane gjeld for alle typar organisasjonar. Dei skal måle prestasjonar på dei følgjande viktige 

miljøområda: 

— Energi. 

— Materiale. 

— Vatn. 

— Avfall. 

— Arealbruk med omsyn til biologisk mangfald. 

— Utslepp. 

Kvar grunnleggjande indikator er samansett av eit tal A (grunnlag), eit tal B (resultat) og eit høvetal R = (A/B). 

i) Tal A (grunnlag) 

Grunnlaget (tal A) skal rapporterast på følgjande måte: 

Energi: 

a) Samla årleg energiforbruk, uttrykt i MWh eller GJ. 

b) Prosentdelen av a) frå fornybare energikjelder som organisasjonen produserer. 

Indikatoren b) omfattar den prosentdelen energiforbruk per år frå fornybare energikjelder som organisasjonen faktisk 

produserer. Energi som vert kjøpt frå ein energileverandør, er ikkje omfatta av denne indikatoren, og kan reknast som ein del av 

tiltak knytte til «grøne innkjøp».  
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Materiale: 

Årleg massestraum av ulike materiale som vert nytta, uttrykt i tonn, men ikkje medrekna energiberarar og vatn. 

Den årlege massestraumen av ulike materiale kan delast inn etter bruksområdet deira. Dei kan t.d. omfatte råmateriale som 

metall, tre eller kjemikaliar, eller innsatsvarer, alt etter kva som er verksemda til organisasjonen. 

Vatn: 

Samla årleg vassforbruk, uttrykt i m3. 

Denne indikatoren krev at det vert opplyst om det samla årlege forbruket av vatn i organisasjonen. 

Det er nyttig å gjere greie for ulike former for vassforbruk, og å opplyse om forbruket på grunnlag av vasskjelda, t.d. 

overflatevatn, grunnvatn. 

Annan nyttig informasjon kan omfatte mengda av spillvatn, spillvatn som er reinsa og nytta om att, attvinning av regnvatn og 

gråvatn. 

Avfall: 

Dette omfattar samla årleg produksjon av 

— avfall (fordelt etter type), uttrykt i tonn, 

— farleg avfall, uttrykt i tonn eller kilogram. 

Opplysningar om avfall og farleg avfall er obligatoriske i medhald av EMAS-forordninga. Det er god praksis når det gjeld begge 

avfallsstraumane at avfallet vert fordelt etter type. Det bør takast utgangspunkt i resultata av miljøgjennomgåinga, medrekna 

gjeldande lovfesta krav til rapportering av avfall. Meir detaljerte rapportar kan gjevast i samsvar med nasjonale ordningar for 

avfallsklassifisering for gjennomføring av den europeiske avfallslista. 

Rapportering av lange lister over avfallstypar kan ha lite for seg og verke forvirrande for kommunikasjonsføremål, og eit alternativ 

kan difor vere å gruppere informasjon i samsvar med den europeiske lista. Avfallet kan då registrerast etter mengd av dei ulike 

avfallstypane, t.d. metall, plast, papir, slam, oske osv. Det kan òg vere nyttig å leggje til opplysningar om mengda av avfall som er 

attvunne, resirkulert, nytta til energiproduksjon eller deponert. 

Arealbruk med omsyn til biologisk mangfald: 

Arealbruk, uttrykt i m2 tettbygd område. 

Biologisk mangfald er eit komplekst og nokså nytt aspekt i samband med grunnleggjande indikator. Nokre av dei faktorane som 

fører til tap av biologisk mangfald (klimaendringar, utslepp/ureining), er alt omfatta av miljøaspekt og tilhøyrande indikatorar i 

EMAS-forordninga, som omfattar energi- og vassforbruk, utslepp, avfall osv. 

Ikkje alle indikatorar for biologisk mangfald er relevante for alle sektorar/organisasjonar, og ikkje alle kan gjennomførast utan 

vidare frå byrjinga. Miljøgjennomgåinga bør gje ein god indikasjon på kva faktorar som er relevante. Organisasjonen bør vurdere 

ikkje berre lokale verknader, men òg direkte og indirekte verknader på biologisk mangfald i ei vidare tyding, t.d. utvinning av 

råmateriale, innkjøps-/forsyningskjeda, produksjon og produkt, transport og logistikk, marknadsføring og kommunikasjon. Det 

finst ingen einskild indikator som er relevant for alle organisasjonar. 

Indikatoren for biologisk mangfald når det gjeld arealbruk, som er fastsett i vedlegg IV til EMAS-forordninga, kan sjåast på 

som ein fellesnemnar. Han omfattar berre anlegga til organisasjonen i tettbygde område. Det vert like fullt tilrådd at avskjerma 

område òg bør omfattast av indikatoren for arealbruk.  
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Utslepp: 

a) Samla årlege utslepp av klimagassar (CO2, CH4, N2O, HFC, PFC, SF6), uttrykt i tonn CO2-ekvivalentar. 

b) Samla årlege utslepp til atmosfæren (som minst omfattar SO2, NOx, PM), uttrykt i kilogram eller tonn. 

Merknad: Fordi desse stoffa har ulike verknader, bør dei ikkje leggjast saman. 

Det må avklarast kva tilnærming organisasjonen har til kvantifisering av utslepp, særleg av klimagassar og luftureinande stoff(1). 

Som eit utgangspunkt må organisasjonane ta omsyn til eksisterande lovfesta krav. Dette gjeld heilt klart for organisasjonar som har 

anlegg som høyrer inn under verkeområdet for ordninga for handel med utsleppskvotar i Den europeiske unionen eller forordninga 

om det europeiske registeret over utslepp og overføring av ureinande stoff. I andre tilfelle kan det nyttast europeiske, allment 

godkjende eller nasjonale/regionale felles metodar når slike finst tilgjengelege. 

Sjølv om rapportar om grunnleggjande indikatorar berre er obligatoriske når det gjeld direkte aspekt, må ein organisasjon ta omsyn 

til alle vesentlege miljøaspekt, både direkte og indirekte. Difor er det best å rapportere om vesentlege indirekte utslepp av 

klimagassar, helst åtskilt frå direkte utslepp. 

ii) Tal B (resultatfaktor) 

Samla årleg resultat (tal B) er det same for alle område, men må tilpassast ulike organisasjonstypar: 

a) Produksjonssektoren (industrien): Gje opplysningar om samla bruttoprodukt, uttrykt i millionar euro, eller om samla årleg 

fysisk resultat, uttrykt i tonn. Små organisasjonar kan føre opp samla årsomsetning eller tal på arbeidstakarar. 

b) Andre sektorar enn produksjonssektoren (tenesteyting, forvalting): Gje opplysningar om talet på arbeidstakarar. 

2.3.2.2. Grunnleggjande indikatorar og tilhøyrande fleksibilitet – grunngjeving 

Det er viktig å forstå grunngjevinga for fastsetjinga av indikatorar og elementa av fleksibilitet som er fastsette i EMAS-

forordninga (vedlegg IV til EMAS-forordninga). 

I vedlegg IV del C nr. 1 er det fastsett at indikatorane skal 

a) gje ei korrekt vurdering av miljøprestasjonen til organisasjonen, 

b) vere forståelege og eintydige, 

c) gje høve til jamføring av miljøprestasjonane til organisasjonen frå år til år, med sikte på å vurdere utviklinga deira, 

d) gje høve til jamføring med sektorvise, nasjonale eller regionale standardverdiar for referansemåling, 

e) gje høve til jamføring med relevante regelverksbaserte krav. 

Dette er dei viktigaste funksjonane til dei grunnleggjande ytingsindikatorane. 

Indikatorane kan likevel nyttast med ein viss grad av fleksibilitet dersom dette medverkar til at dei kan fylle funksjonen sin. 

Vilkåra for fleksibilitet er som følgjer: 

— Vilkår for bruk av føresegna om fortruleg handsaming, slik det er nemnt i vedlegg IV del C nr. 1 — «Dersom 

offentleggjeringa skulle ha ein uheldig innverknad på den fortrulege handsaminga av forretnings- eller industriopplysningane 

til (...), kan organisasjonen få løyve til å indeksere desse opplysningane i rapporteringa si, t.d. ved å fastsetje eit basisår (med 

indeksnummeret 100) der det vil gå fram korleis faktisk grunnlag/verknad har utvikla seg.» Denne føresegna kan gjerast 

gjeldande dersom bruken av ein indikator kan avsløre følsame data som vil kunne setje ein konkurrent i stand til å rekne ut 

gjennomsnittsprisen for produksjonen.  

  

(1) EMAS-forordninga er likevel ikkje den rette staden for innføring av metodar eller verktøy for utvikling av oversikter over og/eller 

kvantifisering av utslepp. 
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— Vilkår for IKKJE å rapportere om ein av dei særskilde grunnleggjande indikatorane som er fastsette i vedlegg IV — 

Vedlegg IV del C nr. 2 bokstav a) og b): «Dersom ein organisasjon konkluderer med at ein eller fleire grunnleggjande 

indikatorar ikkje er relevante for dei vesentlege direkte miljøaspekta deira, kan denne organisasjonen velje om han vil avleggje 

rapport om desse grunnleggjande indikatorane. Organisasjonen skal gje ei grunngjeving for dette, med tilvising til miljø-

gjennomgåinga si.» Av omsyn til klarleiken bør denne grunngjevinga òg nemnast i miljøfråsegna. Ettersom kvar 

grunnleggjande indikator er samansett av eit tal A for grunnlag, eit tal B for resultat og R for tilhøvet A/B, kan denne 

fleksibiliteten nyttast på heile den grunnleggjande indikatoren, medrekna det særlege høvet mellom A og B. 

— Vilkår for rapportering ved bruk av ein annan indikator (A/B) I STADEN FOR ein særleg grunnleggjande indikator 

slik som i vedlegg IV — Dersom ein organisasjon avgjer at han ikkje vil rapportere ved bruk av ein eller fleire av dei 

indikatorane som er fastsette i vedlegg IV, men heller vil velje ein annan indikator, må denne indikatoren òg ha eit tal A for 

grunnlag og eit tal B for resultat. Ein slik fleksibilitet bør alltid grunngjevast med ei tilvising til miljøgjennomgåinga, som 

syner korleis det valde alternativet medverkar til å gje eit betre bilete av den aktuelle prestasjonen. For denne særlege 

føresegna bør det takast omsyn til det sektorvise EMAS-referansedokumentet dersom dette finst tilgjengeleg for den aktuelle 

sektoren. I staden for «talet på arbeidstakarar» kan t.d. ei overnattingsteneste velje «per overnattingsdøgn», ein skule kan velje 

«talet på elevar», ein avfallshandteringsorganisasjon kan nytte «handtert avfallsmengd i tonn» eit sjukehus kan velje «talet på 

pasientdøgn» osv. 

— Vilkår for bruk av andre element for å uttrykkje grunnlag (A) og resultat (B), I TILLEGG TIL dei særlege 

grunnleggjande indikatorane som er fastsette i vedlegg IV — Ein organisasjon kan òg nytte andre element for å 

uttrykkje samla årleg grunnlag/verknad på eit aktuelt område, og det samla årlege resultatet. Ein tenesteorganisasjon kan 

t.d. rapportere ved å nytte «talet på arbeidstakarar» for å måle resultatet (B) for forvaltingskomponenten, og eit anna mål 

for resultatet for den spesifikke tenesta som vert levert. 

— Måleiningar — Dersom dei måleiningane som er oppførte i vedlegg IV til EMAS-forordninga, ikkje klart speglar av 

miljøprestasjonen til ein organisasjon, og heller ikkje gjev noko klart bilete for kommunikasjonsføremål, kan det nyttast 

alternativ, men organisasjonen må då grunngje dette. Det må vere mogleg å rekne dei om til dei måleiningane som er 

oppførte i forordninga. Ideelt sett bør omrekninga setjast inn i ein fotnote. 

— Annan valuta enn euro som er knytt til årleg bruttoprodukt eller samla årsomsetning — Sjølv om det i EMAS-

forordninga vert vist til «millionar euro» som eit mål på bruttoprodukt, kan organisasjonar som ikkje høyrer til euroområdet, 

nytte sin eigen nasjonale valuta. 

2.3.2.3. Andre relevante indikatorar for miljøprestasjon 

Organisasjonen må òg rapportere om prestasjonen sin i høve til andre relevante indikatorar knytte til vesentlege miljøaspekt 

som er nemnde i miljøgjennomgåinga. 

Dersom sektorvise referansedokument, slik det er nemnt i artikkel 46 i EMAS-forordninga, finst tilgjengelege for den 

spesifikke sektoren, skal det takast omsyn til det relevante dokumentet ved vurderinga av miljøprestasjonen til organisasjonen. 

Organisasjonane bør difor ta omsyn til dei relevante sektorspesifikke indikatorane for miljøprestasjon i det sektorvise 

referansedokumentet når dei vel dei indikatorane(1) som skal nyttast i rapporteringa av miljøprestasjonen. Dei bør ta omsyn til 

dei indikatorane som det er gjort framlegg om i det tilsvarande sektorvise referansedokumentet, og relevansen deira for dei 

vesentlege miljøaspekta som organisasjonen har peikt ut i miljøgjennomgåinga si. Det bør berre takast omsyn til desse 

indikatorane dersom dei er relevante for dei miljøaspekta som er rekna som dei mest vesentlege i miljøgjennomgåinga. 

2.3.2.4. Ansvar på lokalt plan 

Ansvar på lokalt plan er ein viktig del av EMAS. Difor bør alle EMAS-registrerte organisasjonar rapportere om dei vesentlege 

miljøverknadene for kvart område, slik det er gjort greie for i vedlegg IV til forordninga. 

  

(1) I samsvar med del B bokstav e) i vedlegg IV til EMAS-forordninga skal miljøfråsegna innehalde «ei oppsummering av tilgjengelege data 

om miljøprestasjonen til organisasjonen sett i høve til miljømåla og -delmåla hans med omsyn til dei vesentlege miljøverknadene hans. Det 

skal rapporterast om dei grunnleggjande indikatorane og om andre relevante eksisterande indikatorar for miljøprestasjon, slik det er fastsett 

i del C.» I vedlegg IV — del C er det fastsett at «kvar organisasjon skal òg kvart år rapportere om prestasjonen sin når det gjeld meir 

spesifikke miljøaspekt slik han har gjort greie for i miljøfråsegna si, og ta omsyn til dei sektorvise referansedokumenta som er nemnde i 

artikkel 46, dersom slike finst tilgjengelege.» 
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Opplysningar om tendensar når det gjeld utslepp til atmosfæren og til vatn, vassforbruk, energibruk og avfallsmengd bør i alle 

tilfelle gjevast for kvart område. Ved bruk av den kontrollprosedyren for organisasjonar med fleire område som det er gjort greie 

for i avsnitt 2.4.3 i denne brukarrettleiinga, kan desse opplysningane gjevast for grupper av område, så framt tala nøyaktig speglar 

av utviklinga for kvart einskilt område. 

Organisasjonen kan berre indeksere opplysningar dersom opplysningane skal handsamast fortruleg (sjå nr. 2.3.2.2). 

Det må òg takast omsyn til at stadige betringar kan oppnåast på permanente område, men ikkje på mellombelse område. Dersom 

dette spørsmålet kjem opp, må det takast med i miljøgjennomgåinga. Det bør takast omsyn til at det er mogleg å gjennomføre 

alternative tiltak, medrekna t.d. andre «mjuke» (kvalitative) indikatorar. I alle tilfelle kan opplysningar om mellombelse område 

vurderast når det gjeld sektorar som er omfatta av sektorvise EMAS-referansedokument. 

Tabell 7 

Døme på bruk av grunnleggjande ytingsindikatorar i offentlege forvaltingsorganisasjonar 

Grunnleggjande 

indikator 
Årleg grunnlag/verknad (A) 

Samla årleg resultat for organisasjonen 

(B) 
Høvet A/B 

Energi Årleg forbruk MWh, GJ Talet på arbeidstakarar (utanfor 

produksjonssektoren) 

MWh/person og/eller KWh/person 

Materiale Årleg forbruk av papir, i tonn Talet på arbeidstakarar (utanfor 

produksjonssektoren) 

Tonn/person og/eller tal på 

papirark/person/dag 

Vatn Årleg forbruk m3 Talet på arbeidstakarar (utanfor 

produksjonssektoren) 

m3/person og/eller 1/person 

Avfall Årleg produksjon av avfall, i tonn Talet på arbeidstakarar (utanfor 

produksjonssektoren) 

Tonn avfall/person og/eller 

kg/person 

Årleg produksjon av farleg avfall, i 

kilogram 

Kg farleg avfall/person 

Arealbruk med omsyn 

til biologisk mangfald 

Arealbruk, m2 tettbygd område 

(medrekna avskjerma område) 

Talet på arbeidstakarar (utanfor 

produksjonssektoren) 

m2 tettbygd område/person og/eller 

m2 avskjerma område/person 

Utslepp av 

klimagassar 

Årlege utslepp av klimagassar i 

tonn CO2e (CO2e = CO2-

ekvivalent) 

Talet på arbeidstakarar (utanfor 

produksjonssektoren) 

Tonn CO2e/person og/eller 

kg CO2e/person 

Tabell 8 

Døme på bruk av grunnleggjande ytingsindikatorar i produksjonssektoren 

Grunnleggjande 

indikator 
Årleg grunnlag/verknad (A) 

Samla årleg resultat for organisasjonen 

(B) 
Høvet A/B 

Energi Årleg forbruk MWh, GJ Samla årleg bruttoprodukt 

(millionar euro)(*) 

eller 

Samla årleg fysisk resultat (tonn) 

MWh / millionar euro 

eller 

MWh / tonn produkt 

Materiale Årleg massestraum av ulike 

materiale som vert nytta, i tonn 

Samla årleg bruttoprodukt 

(millionar euro)(*) 

eller 

Samla årleg fysisk resultat (tonn) 

For kvart av dei ulike materiala 

som vert nytta: 

Material i tonn / millionar euro 

eller 

Material i tonn / tonn produkt 
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Grunnleggjande 

indikator 
Årleg grunnlag/verknad (A) 

Samla årleg resultat for organisasjonen 

(B) 
Høvet A/B 

Vatn Årleg forbruk m3 Samla årleg bruttoprodukt 

(millionar euro)(*) 

eller 

Samla årleg fysisk resultat (tonn) 

m3 / millionar euro 

eller 

m3 / tonn produkt 

Avfall Årleg produksjon av avfall, i tonn Samla årleg bruttoprodukt  

(millionar euro)(*) 

eller 

Samla årleg fysisk resultat (tonn) 

Tonn avfall / millionar euro 

eller 

Tonn avfall / tonn produkt 

Årleg produksjon av farleg avfall, i 

tonn 

Tonn farleg avfall / millionar euro 

eller 

Tonn farleg avfall / tonn produkt 

Arealbruk med omsyn 

til biologisk mangfald 

Arealbruk, m2 tettbygd område 

(medrekna avskjerma område) 

Samla årleg bruttoprodukt  

(millionar euro)(*) 

eller 

Samla årleg fysisk resultat (tonn) 

m2 tettbygd område og/eller 

m2 avskjerma område / millionar 

euro 

eller 

m2 tettbygd område og/eller 

m2 avskjerma område / tonn 

produkt 

Utslepp av 

klimagassar 

Årlege utslepp av klimagassar i 

tonn CO2e 

Samla årleg bruttoprodukt  

(millionar euro)(*) 

eller 

Samla årleg fysisk resultat (tonn) 

Tonn CO2-ekvivalentar / millionar 

euro 

eller 

Tonn CO2-ekvivalentar / tonn 

produkt 

(*) Den offisielle definisjonen av bruttoprodukt er oppført i kommisjonsforordning (EF) nr. 1503/2006 av 28. september 2006 om gjennomføring og 

endring av rådsforordning (EF) nr. 1165/98 om konjunkturstatistikk med hensyn til definisjon av variablene, listen over variabler og hyppigheten 

av datautarbeiding (TEU L 281 av 12.10.2006, s. 15). Bruttoprodukt til basispris kan reknast ut frå omsetning (utan meirverdiavgift og andre 

liknande avgifter som kan trekkjast frå, og som er direkte knytte til omsetning), pluss kapitalisert produksjon, pluss andre driftsinntekter pluss 

eller minus lagerendringar, minus kjøp av varer og tenester, minus produktskattar som er knytte til omsetning, men som ikkje kan trekkjast frå, 

pluss eventuelle mottekne produktsubsidiar. Bruttoproduktet omfattar ikkje inntekter og utgifter som er klassifiserte som finansielle eller 

ekstraordinære i rekneskapen til føretaket. Produktsubsidiar er difor omfatta av bruttoprodukt til basispris, medan produktskattar er utelatne. 

Bruttoprodukt vert rekna ut «brutto», ettersom verdijusteringar (t.d. avskriving) ikkje vert trekt frå. 

Merknad: EMAS-miljøfråsegna kan nyttast til å rapportere om særlege grunnleggjande ytingsindikatorar, særleg om energi og utslepp av klimagassar. 

2.4. FRAMGANGSMÅTE FOR KONTROLL OG GODKJENNING 

«"Kontroll" tyder den samsvarsvurderingsprosessen som ein miljøkontrollør utfører for å vise om miljøgjennomgåinga, miljø-

politikken og miljøstyringsordninga til ein organisasjon, og den interne miljørevisjonen hans og gjennomføringa av denne, 

oppfyller krava i denne forordninga.» 

«"Godkjenning" tyder stadfestinga til miljøkontrolløren som utførte kontrollen, om at opplysningar og data i miljøfråsegna og 

den ajourførte miljøfråsegna til ein organisasjon er pålitelege, truverdige og korrekte, og oppfyller krava i denne forordninga.» 

2.4.1. Kven kan kontrollere og godkjenne EMAS? 

Desse oppgåvene kan berre utførast av miljøkontrollørar som har akkreditering eller lisens. 
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«"Miljøkontrollør" tyder eit samsvarsvurderingsorgan slik det er definert i europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 765/2008(1), eller ei anna samanslutning eller gruppe av slike organ, som har fått akkreditering i samsvar med denne forord-

ninga, eller ein fysisk eller juridisk person, eller ei samanslutning eller gruppe av slike personar, som har fått lisens til å utføre 

kontroll og godkjenning i samsvar med denne forordninga.»(2) 

— Organisasjonen kan kontakte det rette EMAS-organet i medlemsstaten sin, eller akkrediterings- eller lisensutferdingsorganet til 

EMAS, som har ansvaret for akkrediteringa av EMAS-kontrollørar, for å få opplysningar om akkrediterte miljøkontrollørar. 

Dersom ein organisasjon ønskjer opplysningar frå andre medlemsstatar om kontrollørar som driv verksemd innanfor deira 

eigen sektor, er slike opplysningar tilgjengelege i EMAS-registeret til EU(3). 

— Verkeområdet for akkrediteringa eller lisensen til ein miljøkontrollør er fastsett i samsvar med NACE-kodar og standarden for 

næringsgruppering slik det er fastsett i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1893/2006(4). Når ein organisasjon 

inngår ei avtale med ein miljøkontrollør, må han forsikre seg om at kontrolløren har akkreditering eller lisens for den særlege 

NACE-koden som svarar til verksemda til organisasjonen. 

— Så snart kontrolløren har akkreditering eller lisens i éin medlemsstat, kan han/ho drive verksemd i alle EU-statar(5). 

— Opplysningar om kontrollørar med akkreditering eller lisens er tilgjengelege frå EMAS-nettstaden til Kommisjonen eller 

gjennom dei rette organa i medlemsstatane. 

Merknad: Organisasjonen bør stadfeste om kontrolløren, minst fire veker før kontrollen finn stad, har gjeve det relevante 

akkrediterings- eller lisensutferdingsorganet dei opplysningane som er nemnde i artikkel 24 i EMAS-forordninga, slik at 

kontrollen kan gjennomførast av akkrediterings- eller lisensutferdingsorganet i medlemsstaten der kontrolløren ønskjer å drive 

verksemd. Dersom det ikkje er gjennomført tilsyn, kan det rette organet nekte å registrere organisasjonen. 

2.4.2. Kva oppgåver har miljøkontrollørane? 

1) Kontrollere at organisasjonen oppfyller alle krava i EMAS-forordninga med omsyn til den innleiande miljøgjennomgåinga, 

miljøstyringsordninga, miljørevisjonen og resultata av denne, og miljøfråsegna. 

2) Kontrollere om organisasjonen oppfyller dei gjeldande krava i miljøregelverket på fellesskapsplan og dei gjeldande lovfesta 

miljøkrava på nasjonalt, regionalt og lokalt plan. 

Merknad 1: Kontrolløren må kontrollere om organisasjonen har innført, sett i verk og halde ved lag ein eller fleire framgangs-

måtar for jamleg vurdering av samsvaret med aktuelle lovfesta krav(6). Kontrolløren gjennomfører ein grundig kontroll av 

korleis eit føretak etterlever regelverket. Ein del av denne oppgåva er, på grunnlag av mottekne materielle prov, å kontrollere at 

det ikkje ligg føre brot på miljøregelverket(7). Kontrollørane kan nytte konklusjonane som tilsynsstyresmaktene har kome fram 

til. Dersom dei ikkje finn prov på manglande etterleving, skal dette førast inn i miljøfråsegna og underskrivast av kontrolløren. 

Kontrolløren pliktar likevel, ved bruk av dei vanlege revisjonsmetodane, å kontrollere at krava i forordninga er oppfylte. Dette 

inneber at han/ho ikkje vil kunne kontrollere samsvaret med lovfesta krav på same måte som det tilsynsstyresmaktene kan. 

Merknad 2: Dersom ein kontrollør påviser eit tilfelle av avvik eller manglande etterleving i tidsrommet mellom to 

registreringar, finst dei følgjande alternativa: Kontrolløren kan melde frå til det rette organet at den organisasjonen som det 

gjeld, må strykast frå EMAS-registeret. Dersom organisasjonen har vist at han har gjort tiltak i rett tid og i samarbeid med 

tilsynsstyresmaktene for igjen å etterleve regelverket, kan kontrolløren likevel skrive under på fråsegna om kontroll og 

godkjenning, i samsvar med vedlegg VII til forordninga.  

  

(1) 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 (TEU L 218 av 13.8.2008, s. 30). 

(2) Tilvising til «denne forordninga» i EMAS-forordninga er ei tilvising til «EMAS-forordninga». 

(3) http://ec.europa.eu/environment/emas/emas_registrations/register_en.htm 

(4) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1893/2006 av 20. desember 2006 om innføring av en standard for næringsgruppering NACE 

Revisjon 2, og om endring av rådsforordning (EØF) nr. 3037/90 og visse EF-forordninger innenfor særlige statistikkområder (TEU L 393 

av 30.12.2006, s. 1). 

(5) Med atterhald for tilsynskrava til akkrediterings- eller lisensutferdingsorganet i medlemsstaten der dei ønskjer å drive verksemd, i samsvar 

med artikkel 24 i EMAS-forordninga. 

(6) Artikkel A.9.1.2 «Samsvarsvurdering» i vedlegg II til forordninga, og artikkel A.10.2 «Avvik og korrigerande tiltak» i vedlegg II til 

forordninga. 

(7) Artikkel 13 nr. 2 bokstav c), og kontrollere at det ikkje ligg føre relevante klager frå partar som det gjeld, eller at det er funne ei positiv 

løysing på klagene (artikkel 13 nr. 2 bokstav d)). 
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3) Kontrollere at organisasjonen kontinuerleg betrar miljøprestasjonen sin. 

4) Kontrollere at data som er oppførte og vert nytta i EMAS-miljøfråsegna, og eventuelle miljøopplysningar som skal 

kontrollerast, er pålitelege, truverdige og korrekte. 

5) Vitje organisasjonen eller området. Framgangsmåtane for organisasjonar med eitt område og organisasjonar med fleire 

område er ulike, og det er viktig at ulikskapane mellom desse framgangsmåtane kjem tydeleg fram. EMAS-forordninga 

(artikkel 25 nr. 4) krev at kvar organisasjon skal vitjast kvar gong det er naudsynt å gjennomføre godkjennings- eller 

kontrollverksemd. 

a) Dersom det dreier seg om ein organisasjon med eitt område, inneber dette at kontrolløren må vitje området kvart år. 

b) Dersom det dreier seg om små organisasjonar med eitt område, og dersom unntaket for små organisasjonar kan nyttast 

(artikkel 7), må godkjennings- eller kontrollverksemda utførast etter to og fire år, noko som inneber at kontrolløren må 

vitje området etter to og fire år. 

c) Men dersom det dreier seg om ein registrert organisasjon med fleire område, krev artikkel 25 nr. 4 at organisasjonen 

framleis skal vitjast kvar gong det skal utførast kontroll- eller godkjenningsverksemd. Frå eit juridisk synspunkt kan 

denne plikta reknast som oppfylt når kontrolløren vitjar organisasjonen (anten eitt område eller fleire ulike område) 

kvart år. 

Med omsyn til oppgåvene til kontrolløren og fråsegna hans om etterleving av regelverket, må vitjingsprogrammet likevel 

sikre at kvart område som er oppført i registreringsnummeret til den aktuelle organisasjonen med fleire område, vert vitja 

(vert underlagt fullstendig kontroll) minst éin gong innanfor ein periode på 36 månader. Dersom kontrolløren ikkje utfører 

ein fullstendig kontroll av kvart av desse områda minst éin gong i denne perioden, har han/ho ikkje utført dei pliktene som 

er pålagde i medhald av EMAS III-forordninga. Dette vil òg seie at før den første registreringa av ein organisasjon med 

fleire område vert gjort, må miljøkontrolløren vitje alle områda til organisasjonen. 

Som eit unntak frå denne allmenne regelen kan det nyttast ein stikkprøvemetode for å kontrollere organisasjonar med fleire 

område. Så framt visse vilkår er oppfylte, kan kontrollørane innanfor eit tidsrom på 36 månader vitje eit utval område som 

er representative for verksemda til organisasjonen, og leggje fram ei påliteleg og truverdig vurdering av den samla 

miljøprestasjonen til organisasjonen og av etterlevinga av krava i EMAS-forordninga. 

Denne stikkprøvemetoden kan berre nyttast etter avtale med miljøkontrolløren og så framt krava i avsnitt 2.4.3 og dei 

retningslinjene for gjennomføring som er definerte i avsnitt 2.4.4 i denne brukarrettleiinga, er oppfylte. 

Når ein organisasjon ber om å få nytte stikkprøvemetoden, skal kontrolløren difor kontrollere følgjande for å avgjere om det 

er føremålstenleg å nytte ein stikkprøvemetode: 

— Organisasjonen oppfyller dei krava som er nemnde i avsnitt 2.4.3 i denne brukarrettleiinga. 

— Dei retningslinjene for gjennomføring som er definerte i avsnitt 2.4.4, er etterlevde. 

I tillegg kan miljøkontrolløren avgjere at bruken av stikkprøver skal avgrensast dersom særlege tilhøve inneber at 

områdestikkprøver ikkje gjev nok tillit til at styringsordninga er verknadsfull. Slike restriksjonar bør definerast av 

miljøkontrolløren på grunnlag av følgjande: 

— Miljøtilhøve eller andre relevante omstende knytte til organisasjonen. 

— Variasjonar i den lokale gjennomføringa av styringsordninga for å handtere særlege tilhøve ved dei ulike områda. 

— Etterlevingshistorikken til organisasjonen (t.d. tilsynsstyresmaktene si registrering av manglande etterleving, talet på 

klager og vurderinga av korrigerande tiltak). 

I slike tilfelle bør kontrolløren dokumentere dei særlege grunnane til at organisasjonane ikkje kan få nytte ein 

stikkprøvemetode. 

Miljøkontrolløren skal òg vurdere kva ei gruppering av liknande område slik avsnitt 2.4.3.2 krev, gjer med innsynet og kva 

verknad ei slik gruppering har på innhaldet i miljøfråsegna og på heile miljøprestasjonen til organisasjonen. Resultata og 

konklusjonane frå denne vurderinga skal dokumenterast i kontrollrapporten. 

Miljøkontrolløren skal registrere i detalj kvart tilfelle der ein stikkprøvemetode vert nytta på organisasjonar med fleire område, 

der kontrolløren grunngjev stikkprøvemetoden og dei parametrane/kriteria som er nytta, og viser at stikkprøvetakinga vert gjort 

i samsvar med dette dokumentet.  
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6) Dersom det gjennom kontrollprosessen vert påvist tilfelle av avvik eller manglande etterleving i ein organisasjon med fleire 

område der stikkprøvemetoden har vorte nytta, skal kontrolløren gjere følgjande: 

— Undersøkje om dette avviket eller denne manglande etterlevinga er spesifikk for området, eller om andre område kan 

vere påverka. 

— Påleggje organisasjonen å peike ut alle område som kan ha vorte påverka, å gjere dei naudsynte korrigerande tiltaka på 

desse områda, og å tilpasse styringsordninga dersom kontrolløren har indikasjonar på at avviket eller den manglande 

etterlevinga kan skuldast manglar ved den samla styringsordninga som kan kome til å påverke andre område. Dersom 

avviket eller den manglande etterlevinga ikkje kan rettast opp ved å gjere korrigerande tiltak til rett tid, bør kontrolløren 

melde frå til det rette organet om at den aktuelle organisasjonen må strykast mellombels eller endeleg frå EMAS-

registeret. 

— Krevje dokumentasjon på desse tiltaka og kontrollere kor effektive dei er ved å utvide stikkprøvene til å omfatte 

ytterlegare område så snart dei korrigerande tiltaka er gjorde. 

— Godkjenne miljøfråsegna og skrive under på fråsegna om kontroll og godkjenning i samsvar med vedlegg VII til 

forordninga, først når han finn det høveleg dokumentert at alle område oppfyller krava i EMAS-forordninga og alle 

lovfesta miljøkrav. 

7) Når han utfører den første kontrollen, skal kontrolløren minst kontrollere at organisasjonen oppfyller følgjande krav: 

a) Det er innført ei miljøstyringsordning som fungerer fullgodt. 

b) Det er innført eit fullstendig revisjonsprogram. 

c) Gjennomgåinga til leiinga er avslutta. 

d) Føresegnene i avsnitt 2.4.3 og 2.4.4 i denne brukarrettleiinga er etterlevde, dersom organisasjonen vil nytte ein 

stikkprøvemetode til å kontrollere områda sine. 

e) Det er vorte utarbeidd ei EMAS-miljøfråsegn, og det er teke omsyn til dei sektorvise referansedokumenta der desse har 

vore tilgjengelege. 

2.4.3. Krav til bruk av ein stikkprøvemetode for kontroll av organisasjonar med fleire område 

2.4.3.1. Allmenne prinsipp 

For organisasjonar med fleire område kan det vere føremålstenleg å nytte ein stikkprøvemetode for å tilpasse kontrollinnsatsen 

utan at det går ut over tilliten til at regleverket vert etterlevd og til at styringsordninga vert fullstendig gjennomført, slik at det 

vert mogleg å oppnå kontinuerleg betring av miljøprestasjonen på kvart område som er omfatta av verkeområdet for EMAS-

registreringa. 

Dersom det er føremålstenleg etter dei kriteria som er definerte i avsnitt 2.4.3.2, og på oppmoding frå organisasjonen, kan 

miljøkontrollørane verte samde om å nytte ein stikkprøvemetode til å kontrollere organisasjonar med fleire område. 

2.4.3.2. Kvalifikasjonskriterium for organisasjonar 

a) I ein organisasjon med fleire område kan framgangsmåtar med stikkprøver berre nyttast på grupper av liknande område. 

b) Områdelikskapen skal fastsetjast ut frå om dei ligg i same medlemsstat, driv med same type verksemd, nyttar same 

framgangsmåte, oppfyller same lovfesta krav, har liknande miljøaspekt og miljøverknader, har miljøverknader som det er 

mogleg å samanlikne, og har liknande praksis for miljøstyring og -kontroll. 

c) Grupper av liknande område skal opprettast som ein del av miljøstyringsordninga og etter avtale med miljøkontrolløren. 

Desse gruppene skal omtalast i dei interne revisjonane og i gjennomgåinga utført av leiinga, og skal nemnast i 

miljøfråsegna. 

d) Alle område som på grunn av manglande likskap ikkje er del av ei gruppe, skal haldast utanfor stikkprøvemetoden og 

kontrollerast individuelt. 

e) Alle område som er omfatta av EMAS-registreringa, skal vere direkte underlagde kontrollen og avgjerdsmakta til 

organisasjonen. 
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f) Miljøstyringsordninga skal kontrollerast og forvaltast sentralt og gjennomgåast av den sentrale leiinga. Alle område som er 

omfatta av EMAS-registreringa, skal inngå i miljøgjennomgåinga og det interne revisjonsprogrammet til organisasjonen, og 

skal vere reviderte internt (medrekna revisjon av etterleving av regelverket) før den første registreringa. 

Vidare må organisasjonen vise at han har autoritet og evne til å setje i verk organisatoriske endringar på alle område som er 

omfatta av EMAS-registreringa, dersom dette er naudsynt for å nå miljømål. Organisasjonen må òg vise at han har evne til å 

samle inn og analysere data (medrekna mellom anna punkta nedanfor) frå alle områda og frå hovudkontoret: 

— Alle delane av miljøgjennomgåinga slik det er definert i vedlegg I til EMAS-forordninga (forordning (EF) nr. 1221/2009), 

som mellom anna omfattar fastsetjing av gjeldande lovfesta miljøkrav, miljøaspekt eller verknader knytte til dei, og praksis 

og framgangsmåtar for miljøstyring. 

— Dokumentasjon om miljøstyringsordninga og om endringar av ordninga. 

— Intern revisjon og evaluering av resultata, medrekna evaluering av etterlevinga av lovfesta miljøkrav. 

— Gjennomgåing utført av leiinga. 

— Miljøprestasjon. 

— Klager. 

— Vurdering av korrigerande tiltak. 

g) Stikkprøvemetoden skal ikkje nyttast på 

— organisasjonar som er innvilga stimuleringstiltak på grunnlag av kravet om å kontrollere alle område innanfor ein 

kontrollsyklus, 

— område i tredjestatar, 

— område som er underlagde lovfesta miljøkrav som er grunnleggjande ulike, 

— område som er underlagde lovgjeving om utslepp av ureinande stoff, farleg avfall eller bruk eller lagring av farlege stoff 

(t.d. europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/75/EU(1) (om industriutslepp) eller europaparlaments- og rådsdirektiv 

2012/18/EU(2) (Seveso-direktivet)), 

— område der risiko for miljøulukker er ein del av dei vesentlege miljøaspekta. 

Desse områda skal haldast utanfor verkeområdet for stikkprøvemetoden og kontrollerast individuelt. 

h) Organisasjonen skal drive verksemd i dei økonomiske sektorane der bruk av ein stikkprøvemetode er tillaten i medhald av 

avsnitt 2.4.3.3. 

2.4.3.3. Økonomiske sektorar der bruk av ein stikkprøvemetode kan tillatast 

a) Kontroll av organisasjonar med fleire område ved bruk av ein stikkprøvemetode er tillaten i følgjande sektorar: 

Tabell 9 

Økonomiske sektorar der bruk av ein stikkprøvemetode er tillaten 

Økonomisk sektor NACE-kode 

Finansieringsverksemd 64 

Forsikringsverksemd og pensjonskasser, bortsett frå trygdeordningar som er underlagde 

offentleg forvalting 

65 

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/75/EU av 24. november 2010 om industriutslipp (integrert forebygging og begrensning av 

forurensning) (TEU L 334 av 17.12.2010, s. 17). 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2012/18/EU av 4. juli 2012 om kontroll med faren for storulykker med farlige stoffer og om endring og 

senere oppheving av rådsdirektiv 96/82/EF (TEU L 197 av 24.7.2012, s. 1). 
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Økonomisk sektor NACE-kode 

Juridisk og rekneskapsmessig tenesteyting 69 

Administrativ rådgjeving 70.2 

Arbeidskrafttenester (t.d. personalforvaltingstenester, utleige av arbeidskraft, rekruttering og 

formidling av arbeidskraft) 

78 

Reisebyrå- og reisearrangørverksemd og tilknytte tenester 79 

Kontortenester 82.1 

Førskule- og grunnskuleundervising 85.1 og 85.2 

Drift av bibliotek og arkiv 91 

b) Medlemsstatane kan gjennomføre forsøksprosjekt i andre sektorar som er nemnde i tabell 10, for å samle informasjon om 

bruken av ein stikkprøvemetode. For dette føremålet skal dei gje Europakommisjonen følgjande opplysningar: 

— Ei klar og eintydig omtale av organisasjonen som skal registrerast i EMAS, medrekna ei kort forklaring om bakgrunnen 

til organisasjonen og ei oversikt over verksemda, produkta og tenestene hans og tilhøvet mellom organisasjonen og 

eventuelle mororganisasjonar. 

— Ei liste over område der det bør nyttast stikkprøver. 

— Gruppene med område, medrekna grupperingsmetode. 

— Dei områda som er avgrensa frå bruk av stikkprøver, og grunnen til avgrensinga. 

— Ei omtale av alle dei vesentlege direkte og indirekte miljøaspekta som fører til vesentlege miljøverknader frå 

organisasjonen si side, medrekna ei utgreiing om korleis arten av miljøverknader heng saman med dei vesentlege 

direkte og indirekte aspekta, og ei utpeiking av dei vesentlege miljøaspekta knytte til dei områda som det bør takast 

stikkprøver av. 

— Moglege risikoar knytte til desse miljøaspekta. 

— Miljøpolitikken og ei kort utgreiing om miljøstyringsordninga til organisasjonen, medrekna miljømål og -delmål sett i 

høve til vesentlege miljøaspekt og miljøverknader; dersom organisasjonen ikkje har innført ei miljøstyringsordning 

enno, bør medlemsstatane omtale den planlagde miljøstyringsordninga og hovudmåla sine. 

— Opplysningar om gjeldande lovfesta miljøkrav. 

Etter å ha fått desse opplysningane, skal Europakommisjonen informere EMAS-utvalet om det planlagde forsøksprosjektet 

og gje ei fråsegn om nytten av det. Dersom fleirtalet av medlemmene av EMAS-utvalet ikkje gjer innvendingar innan eit 

tidsrom på to månader, kan forsøksprosjektet setjast i verk etter følgjande reglar: 

— Organisasjonen følgjer alle krava i EMAS-forordninga med omsyn til registrering eller fornying av registrering. 

— Stikkprøvemetoden bør utarbeidast i samsvar med dei retningslinjene for gjennomføring som det er gjort greie for i 

avsnitt 2.4.4 i denne brukarrettleiinga. 

Desse forsøksprosjekta skal ikkje vare lenger enn tre år. Etter ei vellukka gjennomføring av forsøksprosjektet, medrekna ein 

positiv kontroll som stadfestar at organisasjonen oppfyller alle krava i EMAS-forordninga, kan organisasjonen og områda hans 

registrerast i EMAS for tre år, eller for fire år dersom unntaket i artikkel 7 vert nytta. 

Ei evaluering av kvart prosjekt skal leggjast fram for EMAS-utvalet. 

På grunnlag av evalueringa av forsøksprosjektet kan EMAS-utvalet tilrå å føre opp sektoren i lista over sektorar der det er tillate 

å nytte ein stikkprøvemetode (tabell 9).  
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Tabell 10 

Økonomiske sektorar der bruk av ein stikkprøvemetode kan tillatast i forsøksprosjekt 

Økonomisk sektor NACE-kode 

Uttak frå kjelde, reinsing og distribusjon av vatn 36 

Oppsamling og handsaming av avløpsvatn 37 

Følgjande verksemd innan detaljhandel  

Butikkhandel med breitt vareutval (t.d. supermarknader) 47.1 

Butikkhandel med nærings- og nytingsmiddel i spesialforretningar 47.2 

Butikkhandel med tekstilar og utstyrsvarer 47.51 

Butikkhandel med bøker, musikkartiklar og andre fritidsartiklar i spesialforretningar 47.6 

Butikkhandel med klede 47.71 

Butikkhandel med skotøy og lêrvarer 47.72 

Butikkhandel med kosmetikk og toalettartiklar 47.75 

Butikkhandel med ur, gull- og sølvvarer 47.77 

Følgjande verksemd innan overnattings- og serveringsverksemd  

Hotellverksemd 55.1 

Drift av vandrarheimar og feriehusvære 55.2 

Restaurantverksemd (men ikkje levering av mat ut av huset) 56.1 

Drift av barar 56.3 

Tenester knytte til informasjonsteknologi 62 

Omsetnad og drift av fast eigedom (bortsett frå utvikling av fast eigedom) 68 

Annonse- og reklameverksemd og marknadsundersøkingar 73 

Anna fagleg, vitskapleg og teknisk verksemd 74 

Generell offentleg administrasjon 84.11 

Undervising på nivået til vidaregåande skule, undervising i høgare utdanning og anna undervising 85.3, 85.4, 85.5, 85.6 

Pleie- og omsorgstenester i institusjon 87 

Sosiale omsorgstenester utan butilbod 88 

Kunstnerisk verksemd og underhaldningsverksemd 90 

Drift av museum og anna kulturverksemd 91 

Sportsaktivitetar 93.1 

Aktivitetar i medlemsorganisasjonar 94 
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2.4.4. Retningslinjer for gjennomføring med omsyn til bruken av ein stikkprøvemetode for kontroll av organisasjonar 

med fleire område 

2.4.4.1. Allmenne prinsipp 

a) Organisasjonen skal utarbeide ei tydeleg utgreiing om verkeområdet for stikkprøvemetoden (talet på område, ei liste over 

alle områda som er omfatta, med ei kort utgreiing om verksemda deira, og ei oppføring av dei områda som skal haldast 

utanfor stikkprøvemetoden). 

b) Dei områda som organisasjonane gjer framlegg om å nytte stikkprøvemetoden på, skal delast inn i ei eller fleire grupper 

med liknande område, slik det er definert i avsnitt 2.4.3.2 bokstav c) i denne brukarrettleiinga. Likskapen i ei gruppe av 

område må vere så stor at kontrollen av ei stikkprøve frå områda i høg grad vil vere representativ for heile gruppa. Som 

nemnt i avsnitt 2.4.3.2 bokstav d) skal alle område som på grunn av manglande likskap ikkje er del av ei gruppe, haldast 

utanfor verkeområdet for stikkprøvemetoden og kontrollerast individuelt. 

c) Kontrolløren skal gje sitt samtykke til verkeområdet som det er gjort framlegg om, definere særmerket til kvar gruppe av 

område og utarbeide ein kontrollplan som skal omfatte ei utgreiing om metoden og kriteria som vert nytta til å definere 

gruppene av område, metoden som skal nyttast til å velje ut områda (for både dei tilfeldige og ikkje-tilfeldige delane) og 

tidspunktet for kontrollen. Denne kontrollplanen skal òg omfatte dei viktigaste aktivitetane og prosessane til kvar gruppe av 

område, dei vesentlege miljøaspekta knytte til kvar gruppe av område og eit estimat over risikonivåa for miljøulukker i 

samband med desse aspekta. 

2.4.4.2. Stikkprøvemetoden 

Stikkprøvemetoden som skal nyttast for å velje ut område for vitjingar på staden innanfor dei ulike gruppene av område, må 

oppfylle krava nedanfor. 

a) Det skal takast ei representativ stikkprøve frå kvar gruppe av liknande område. 

b) Stikkprøvene skal delvis vere selektive og byggje på faktorane nedanfor, og delvis vere ikkje-selektive (tilfeldige), og dei 

skal utgjere eit representativt utval av ulike område. 

c) Innanfor kvar gruppe skal minst 50 % av stikkprøva av område (avrunda oppover til nærmaste heiltal) veljast ut tilfeldig 

(ikkje-selektiv). Miljøkontrolløren må dokumentere den framgangsmåten som vert nytta til å gjere denne tilfeldige 

utveljinga. 

d) Metoden for utveljing av den attståande selektive delen av stikkprøva skal ta omsyn til føresegnene nedanfor. Metoden skal 

sikre at skilnadene mellom dei utvalde områda er så store som mogleg, og skal minst omfatte følgjande aspekt: 

— Resultat av miljøgjennomgåing og interne revisjonar av område eller tidlegare kontrollar. 

— Dokumentasjon om hendingar, klager og andre relevante aspekt ved korrigerande og førebyggjande tiltak. 

— Vesentlege variasjonar i storleiken til områda. 

— Variasjonar og kompleksitet i styringsordninga og -prosessane som vert nytta på områda. 

— Endringar etter den siste kontrollen. 

— Mognaden til styringsordninga og kunnskap om organisasjonen. 

— Skilnader i kultur, språk og regelverksbaserte krav. 

— Geografisk spreiing. 

Samstundes som han tek omsyn til desse aspekta, skal kontrolløren òg leggje vinn på at stikkprøva i størst mogleg grad skal 

omfatte område som ikkje er vortne kontrollerte enno. 

e) Minstetalet på område som bør inngå i den stikkprøva som vert teken frå kvar gruppe av område, skal utleiast ved følgjande 

formel: 

— For den første EMAS-registreringa og for fornying av registreringa skal dette talet vere kvadratrota av talet på 

område i kvar gruppe, multiplisert med to og avrunda oppover til nærmaste heiltal (t.d. for ei gruppe av 100 område: 

√100 × 2 = 20).  
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f) Omfanget til stikkprøva bør aukast når miljøkontrollørane sine analysar av dei områda som er omfatta av EMAS-

registreringa, avdekkjer særlege omstende med omsyn til faktorar som t.d. følgjande: 

— Storleiken til områda og talet på arbeidstakarar (t.d. fleire enn 50 tilsette på eit område). 

— Kompleksiteten ved og risikoen for ueinsarta grupper av område. 

— Variasjonar i miljøprestasjon. 

— Variasjonar i arbeidsmetodar og rapportering av miljøverknader. 

— Variasjonar i utført verksemd. 

— Rekkjevidda og omfanget til miljøaspekt og tilhøyrande miljøverknader. 

— Dokumentasjon om klager og andre relevante aspekt ved korrigerande og førebyggjande tiltak. 

— Resultata av interne revisjonar og gjennomgåingar utførte av leiinga. 

Døme på kontroll av ein organisasjon med fleire område ved bruk av stikkprøvemetode: 

Dømet nedanfor viser eit føretek som driv detaljhandel med klede, og som har følgjande område: 

— 100 forretningar > 150 m2 

— 400 forretningar < 150 m2 

— Tre lagerbygningar av ulik storleik og med ulikt innhald 

— Eitt hovudkontor 

1. Gruppering av område med sikte på bruk av stikkprøvemetoden: 

— Gruppe 1: 100 forretningar > 150 m2 

— Gruppe 2: 400 forretningar < 150 m2 

— Einskilde område: 

Tre lagerbygningar 

Eitt hovudkontor 

2. Kontroll før første registrering: 

— Alle einskilde område (tre lagerbygningar, eitt hovudkontor) 

— Gruppe 1: Minst √100 forretningar × 2 = 20 forretningar 

— Gruppe 2: Minst √400 forretningar × 2 = 40 forretningar 

3. Kontroll før fornya registrering: 

— Alle einskilde område bør vitjast 

— Gruppe 1: Minst √100 forretningar × 2 = 20 forretningar 

— Gruppe 2: Minst √400 forretningar × 2 = 40 forretningar 

2.4.5. Dokumentasjon i miljøfråsegna av grunngjevinga for stikkprøveomfanget og stikkprøvemetodane 

Dei EMAS-registrerte organisasjonane som miljøkontrolløren har nytta ein stikkprøve- eller kontrollplan for, slik det er nemnt i 

avsnitt 2.4.3 i denne brukarrettleiinga, bør dokumentere denne stikkprøveplanen i miljøfråsegna si. Miljøfråsegna bør (kort) 

klargjere grunngjevinga for den metoden som er nytta til å gruppere områda og fastsetje stikkprøveomfanget. Miljøfråsegna 

skal innehalde ei liste over alle område og skilje klart mellom område som er vitja og område som ikkje er vitja. 
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2.5. FRAMGANGSMÅTE FOR REGISTRERING 

EMAS III-forordninga inneheld visse allmenne reglar for registrering. Medlemsstatane kan tilpasse desse til si eiga 

miljølovgjeving. 

Straks ordninga er vorten gjennomført og kontrollert og EMAS-miljøfråsegna er godkjend, kan organisasjonen søkje det rette 

organet om registrering. 

2.5.1. Kva for eit rett organ skal organisasjonen nytte? 

Tabell 11 

Rette organ(1) for ulike registreringar 

Ulike situasjonar Registreringsstad 

Organisasjon med eitt område i EU Det rette organet som er offisielt utpeikt av medlemsstaten der organisasjonen høyrer heime. 

Organisasjon med fleire område i 

éin medlemsstat (delstat eller 

liknande) 

Det rette organet som medlemsstaten har utpeikt for dette føremålet. 

Registrering av organisasjonar som 

omfattar fleire område i fleire 

medlemsstatar i EU (samla 

registrering i EU) 

Ved samla registrering i EU vil plasseringa av hovudkontoret eller forvaltingssenteret (i denne 

rekkjefølgja) til organisasjonen vere avgjerande for å kunne slå fast kva som er det leiande rette 

organet. 

Registrering av organisasjonar med 

eitt eller fleire område i tredjestatar 

(tredjestatsregistrering) 

Dersom ein medlemsstat tek avgjerd om å utføre tredjestatsregistrering i samsvar med artikkel 3 

nr. 3 i EMAS-forordninga, er det talet på tilgjengelege akkrediterte kontrollørar som i praksis 

vil avgjere om det er mogleg å verte registrert i denne medlemsstaten. Den potensielle 

kontrolløren bør vere akkreditert i den medlemsstaten som utfører tredjestatsregistrering, og for 

den særlege tredjestaten og den eller dei særlege økonomiske sektorane som det gjeld (fastsett 

på grunnlag av NACE-kodar). 

Registrering av ein organisasjon 

med fleire område i medlemsstatar 

og i tredjestatar (global registrering) 

På grunnlag av vilkåra nedanfor, i prioritert rekkjefølgje, skal det fastsetjast i kva for ein 

medlemsstat det rette organet som er ansvarleg for denne framgangsmåten, skal liggje: 

 1) Når organisasjonen har hovudkontoret sitt i ein medlemsstat som utfører tredjestatsregist-

rering, skal søknaden sendast over til det rette organet i denne medlemsstaten. 

 2) Dersom hovudkontoret til organisasjonen ikkje ligg i ein medlemsstat som utfører tredje-

statsregistrering, men har eit forvaltingssenter der, bør søknaden sendast til det rette organet i 

denne medlemsstaten. 

 3) Dersom organisasjonen som søkjer om global registrering, verken har hovudkontoret sitt eller 

eit forvaltingssenter i ein medlemsstat som utfører tredjestatsregistrering, må organisasjonen 

skipe eit mellombels forvaltingssenter i ein medlemsstat som utfører tredjestatsregistrering, og 

søknaden bør sendast til det rette organet i denne medlemsstaten. 

Merknad: 

Dersom fleire medlemsstatar er omfatta av søknaden, skal framgangsmåten for samordning 

mellom dei rette organa som det gjeld, følgjast, slik det er fastsett i del 3 nr. 2 (i rettleiinga for 

samla registrering i EU, tredjestatsregistrering og global registrering i medhald av forordning 

(EF) nr. 1221/2009). Det rette organet vil då fungere som leiande rett organ når det gjeld dei 

delane av framgangsmåten som har med samla registrering i EU å gjere. 

Merknad: Når det gjeld registrering, kan dei relevante strukturane variere frå éin medlemsstat til ein annan. Vanlegvis finst det eitt 
rett organ per medlemsstat, men i visse medlemsstatar er det vanleg å ha ulike rette organ på regionalt plan. 
(1) Ei liste med kontaktopplysningar om rette organ, akkrediteringsorgan eller miljøkontrollørar i medlemsstatane i EU og i Noreg 

kan finnast på følgjande nettstad: http://ec.europa.eu/environment/emas/emas_contacts/competent_bodies_en.htm. 
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2.5.2. Dokument for og/eller krav til registrering 

Søknaden skal skrivast på det offisielle språket til medlemsstaten der organisasjonen ønskjer å registrere seg. Søknaden må 

omfatte følgjande: 

1) Ei godkjend EMAS-miljøfråsegn (elektronisk eller prenta utgåve). 

2) Ei fråsegn som er underskriven av miljøkontrolløren, og som stadfestar at kontrollen og godkjenninga er utført i samsvar 

med forordninga (vedlegg VII til forordninga). 

3) Eit utfylt søknadsskjema (vedlegg VI til forordninga), med opplysningar om organisasjonen, områda og miljøkontrolløren. 

4) Dokumentasjon på at eventuelle gebyr er betalte. 

2.5.3. Vilkår som skal oppfyllast før/under EMAS-registreringsprosessen 

1) Kontroll og godkjenning er utført i samsvar med forordninga. 

2) Søknadsskjemaet er korrekt utfylt, og alle aktuelle underlagsdokument er lagde ved. 

3) Det rette organet finn det godtgjort ved materielle prov at det ikkje ligg føre brot på miljøregelverket. Ein skriftleg rapport 

frå tilsynsstyresmakta om at det ikkje finst noko som tyder på at det ligg føre brot, vil kunne vere eit høveleg materielt prov. 

4) Det er ikkje kome relevante klager frå partar som det gjeld, eller klagene er vortne handsama på ein tilfredsstillande måte. 

5) Det rette organet finn det godtgjort, på grunnlag av tilsendt dokumentasjon, at organisasjonen oppfyller alle krava i 

forordninga. 

6) Det rette organet har motteke det gebyret som eventuelt krevst. 

Det vert rekna som beste praksis at eit rett organ tek ei endeleg avgjerd om EMAS-registreringa til ein søkjarorganisasjon innan 

tre månader etter at ein fullstendig søknad er motteken. Ein lengre handsamingsperiode kan berre rettferdiggjerast i 

unntakstilfelle. 

2.5.4. Mellombels eller endeleg stryking av organisasjonar frå registeret 

Dette kan skje i følgjande tilfelle: 

— Dersom eit rett organ har grunnar til å tru at ein organisasjon ikkje oppfyller krava i forordninga. 

— Dersom eit rett organ mottek ein skriftleg tilsynsrapport frå akkrediterings- eller lisensutferdingsorganet med prov på at 

miljøkontrolløren ikkje har utført pliktene sine i samsvar med føresegnene i forordninga. 

— Dersom ein organisasjon innan to månader etter fristen ikkje har sendt nokre av dei følgjande dokumenta til det rette organet: 

Godkjend miljøfråsegn, ajourført miljøfråsegn eller fråsegn om kontroll- og godkjenningsverksemd som kontrolløren har 

underskrive (vedlegg VII), søknadsskjema (vedlegg VI). 

— Dersom eit rett organ får opplysningar om eit brot på dei lovfesta miljøkrava gjennom ein skriftleg rapport frå tilsynssty-

resmakta. 

Det rette organet kan heve den mellombelse strykinga frå registeret berre dersom organet mottek tilfredsstillande opplysningar 

om at organisasjonen oppfyller krava i forordninga. 

Det er ikkje fastsett noko i EMAS-forordninga om kor lenge mellombelse strykingar frå registeret skal vare, og det er difor opp 

til dei rette organa å avgjere dette. Dei bør likevel ikkje vare lenger enn tolv månader. 
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Figur 10 

EMAS-søyler. Framgangsmåte for registrering 

 

2.6. VESENTLEGE ENDRINGAR 

Ein organisasjon som gjer endringar når det gjeld drift, struktur, forvalting, prosess, verksemd, produkt eller tenester, må ta 

omsyn til miljøverknadene av slike endringar, ettersom dei kan verke inn på om EMAS-registreringa er gyldig eller ikkje. 

Mindre endringar kan innarbeidast, men vesentlege endringar vil krevje ei ajourføring av miljøgjennomgåinga, miljøpolitikken, 

miljøprogrammet, miljøstyringsordninga og miljøfråsegna. Alle ajourførte dokument må kontrollerast og godkjennast innan 

seks månader. Etter godkjenninga må organisasjonen sende over endringane til det rette organet ved bruk av skjemaet i vedlegg 

VI til forordninga. 
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Figur 11 

Flytdiagram over handtering av vesentlege endringar i medhald av EMAS 

 

3. BRUK AV EMAS-LOGOEN 

Kva er EMAS-logoen? 

EMAS-logoen er eit grafisk bilete som er knytt til følgjande: 

— Korrekt gjennomføring av EMAS-ordninga. 

— Plikt til ei kontinuerleg betring av miljøprestasjonane. 

— Aktiv medverknad frå arbeidstakarane. 

— Truverdig informasjon om miljøprestasjonen til organisasjonen. 

— Påvist etterleving av regelverket. 

Ved hjelp av EMAS-logoen kan organisasjonen på ein god måte vise at han er miljøvenleg. 

3.1. KORLEIS SKAL EMAS-LOGOEN NYTTAST? 

Berre organisasjonar med gyldig EMAS-registrering kan nytte EMAS-logoen. 

— Logoen må alltid innehalde registreringsnummeret til organisasjonen, bortsett frå når logoen vert nytta til å fremje og 

marknadsføre EMAS-ordninga. 

— Berre den offisielle logoen er gyldig. 

— Dersom organisasjonen har fleire område, og ikkje alle desse er omfatta av registreringa, kan han berre nytte logoen for 

registrerte område, og skal ikkje gje inntrykk av at heile organisasjonen er registert. 

— Miljøfråsegna bør helst vere påført logoen.  

Vesentleg 

endring? 

Endring av den innleiande 

miljø-gjennomgåinga 

Ajourføring av den 

innleiande 

miljøgjennomgåinga 

Endring av  

miljøpolitikk, miljø-program 

og miljøstyringsordning 

Gjennomgåing og ajourføring 

av EMAS-miljøfråsegna 

Kontroll og godkjenning  

innan seks månader 
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Figur 12 

EMAS-logoen 

 

Bruk av EMAS-logoen til å fremje og marknadsføre ordninga 

EMAS-logoen kan berre nyttast utan registreringsnummeret i dette tilfellet. Rette organ, akkrediterings- og lisensutferdingsorgan 

og andre aktørar kan nytte logoen. 

3.2. KORLEIS SKAL EMAS-LOGOEN IKKJE NYTTAST? 

— På produkt eller emballasje, for å unngå forveksling med produktetikettar. 

— Saman med påstandar som inneheld jamføringar med anna verksemd og andre tenester. 

Logoen skal ikkje nyttast på måtar som kan føre til forveksling med andre etikettar for produkt eller tenester. 

Tabell 12 

Bruk av EMAS-logoen: Døme 

Nr. Døme eller situasjon Tillate 

1 Logo på brev, konvoluttar, visittkort, uniformer, PC-ar og vesker, 

EMAS-flagg og annan liknande bruk av EMAS-logoen i ein 

registrert organisasjon for å fremje ordninga på føretaksplan. 

JA, saman med registreringsnummer, ettersom 

logoen vert nytta til å fremje ein EMAS-registrert 

organisasjon. 

2 Logo på brevhovud i dokument som vert sende til styresmakter, og 

som omfattar godkjende opplysningar om miljøprestasjonen til 

organisasjonen. 

JA, saman med registreringsnummer. 

3 Logo på ei mappe som inneheld ein rapport om ein delvis registrert 

organisasjon. 

JA, saman med registreringsnummer, men berre dei 

registrerte områda kan førast opp i logoen. 

Kontrollert miljøstyring  

Reg. nr. XXXX 
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Nr. Døme eller situasjon Tillate 

4 Logo på eit produkt som er påført merking som «økologisk 

produkt». 

NEI, logoen kan forvekslast med miljømerking av 

produkt. 

5 Logo i tidsskrift om bord i flya til eit registrert luftfartsselskap, 

saman med visse godkjende opplysningar. 

JA, saman med registreringsnummer. 

6 Logo på eit fly, eit tog, ein buss, ein firmabil eller -lastebil eller eit 

tunnelbanetog som høyrer til f 

eit EMAS-registrert føretak. 

JA, saman med registreringsnummer. 

7 Logo plassert på lastebilen til eit registrert distribusjonsføretak, 

saman med namnet på føretaket, og ein godkjend påstand om at 

«det gjennomsnittlege forbruket av diesel i våre lastebilar er 

redusert med 20 % til x liter per 100 km mellom 2009 og 2012». 

JA, saman med registreringsnummer. 

8 Logo på eit fotografi av ein ikkje-registrert overnattingsstad for 

turistar, prenta i katalogen til eit registrert reisebyrå. 

NEI, bruken av logoen er forvirrande. Logoen kan 

berre nyttast av reisebyrået. 

9 Logo prenta i katalogen til eit registrert reisebyrå, med godkjend 

informasjon om tiltak for berekraftig turisme som vert gjennomført 

av organisasjonen. 

JA, saman med registreringsnummer. 

10 Logo på eit internt dokument til arbeidstakarane, som berre 

inneheld godkjend informasjon om drifta av miljøstyrings-

ordninga. 

JA, logoen treng ikkje omfatte registreringsnummer, 

ettersom dokumentet er meint for intern kommuni-

kasjon i haldningsskapande arbeid. 

11 Logo på nyhendebrev eller omslaget til ein brosjyre for kundar og 

leverandørar der innhaldet er teke frå den godkjende miljø-

fråsegna. 

JA, saman med registreringsnummer, ettersom dette 

er informasjon til ålmenta som inneheld konkrete 

døme frå eit EMAS-registrert føretak, og som kjem 

frå den same registrerte organisasjonen. 

12 Logo i den årlege miljørapporten til eit føretak som omfattar både 

registrerte og ikkje-registrerte område, plassert først i kapittelet om 

den godkjende miljøfråsegna der dei EMAS-registrerte områda til 

organisasjonen klart kan identifiserast. 

JA, saman med registreringsnummer. Dersom det 

dreier seg om ei samla registrering der fleire område 

har det same nummeret, skal dette nummeret nyttast. 

Dersom alle EMAS-områda er registrerte kvar for 

seg, må registreringsnummeret til kvart einskilt 

område kunne identifiserast. 

13 Logo som underliggjande grafikk i ei samling av godkjende 

miljødata i ei årsmelding. 

JA, saman med registreringsnummer. 

14 Ein allmenn brosjyre frå ein statleg organisasjon, som handlar om 

korleis EMAS-registrerte organisasjonar generelt og på beste måte 

kan attvinne eller handsame dei ulike delane av avfallet sitt. 

JA, utan registreringsnummer, ettersom denne 

brosjyren er meint for generelt haldningsskapande 

arbeid og ikkje er knytt til noko registrerings-

nummer. 

15 Logo ved sida av godkjend miljøinformasjon på nettstaden til ein 

organisasjon. 

JA, saman med registreringsnummer. 

16 Logo på utstillingsmateriellet til ein registrert organisasjon, for å 

fremje den registrerte organisasjonen. 

JA, saman med registreringsnummer. 
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Nr. Døme eller situasjon Tillate 

17 Logo på utstillingsmateriellet til ein registrert organisasjon, for å 

fremje EMAS som ei generell miljøstyringsordning. 

JA, logoen treng ikkje omfatte registreringsnummer, 

ettersom bruken er meint for å fremje ordninga. 

18 Logo i ei avis, som underliggjande grafikk i ein felles annonse der 

to føretak gjer kjent at dei skal inngå miljøsamarbeid i forsynings-

kjeda (eitt føretak er registrert, det andre ikkje). 

NEI, slik bruk er forvirrande, ettersom berre den 

eine av organisasjonane er registrert. 

19 Logo utan registreringsnummer vert nytta av ein ikkje-registrert 

organisasjon til å fremje ordninga. 

JA, men berre for å fremje EMAS-verksemd og 

ikkje som reklame for sjølve organisasjonen. 

20 Logo på billettane til ein registrert kommunal transportorgani-

sasjon. 

JA, logoen treng ikkje registreringsnummer dersom 

han vert nytta til å fremje EMAS generelt. Dersom 

logoen på billettane fremjar ein viss EMAS-

registrert organisasjon, må registreringsnummeret til 

denne organisasjonen vere påført. 

4. KORLEIS GÅ OVER FRÅ ANDRE MILJØSTYRINGSORDNINGAR TIL EMAS? 

Det finst stadig fleire miljøstyringsordningar i heile EU som er utvikla for å oppfylle behova innanfor særlege område eller 

verksemdssektorar. Lokale eller regionale forvaltingar kan nytte slike ordningar for å verte meir berekraftige eller for å betre 

miljøprestasjonen sin. Dei mest relevante av desse ordningane er tilgjengelege gjennom ei lenkje i eit vedlegg til denne 

rettleiinga. 

EMAS-forordninga nemner at det er mogleg å vurdere om andre ordningar er jamgode med forordninga. Ei offisiell 

godkjenning av nokre av eller alle delane av andre miljøstyringsordningar kan gjere det lettare for ein organisasjon å gå over til 

EMAS. Framgangsmåten er som følgjer: 

a) Medlemsstatane må sende over til Kommisjonen ein skriftleg søknad om godkjenning av miljøstyringsordninga eller delar 

av ordninga. 

b) Dei relevante delane av miljøstyringsordninga og dei delane som svarar til EMAS, må analyserast og gjerast greie for i 

søknaden, med prov på at dei er jamgode med EMAS. 

c) Kommisjonen sender over framlegget til EMAS-utvalet (som vert skipa i samsvar med artikkel 49 i forordninga). 

d) Opplysningar om dei godkjende miljøstyringsordningane eller delar av dei skal offentleggjerast i Tidend for Den europeiske 

unionen etter at dei er godkjende av Kommisjonen. 

Organisasjonar som har gjennomført ei godkjend miljøstyringsordning eller delar av ordninga, treng ikkje å føre opp att dei 

delane som alt var godkjende, når dei går over til EMAS. 

Kvar medlemsstat har sine eigne framgangsmåtar for å handsame søknader om godkjenning. Det rette organet kan gje fleire 

opplysningar om dette. 

5. EMAS III FOR SMÅ OG MELLOMSTORE FØRETAK 

«"Små organisasjonar" tyder 

a) svært små, små og mellomstore føretak slik det er definert i kommisjonsrekommandasjon 2003/361/EF av 6. mai, eller 

b) lokale styresmakter som administrerer under 10 000 innbyggjarar, eller andre offentlege styresmakter som har under 250 

tilsette og eit årleg budsjett på høgst 50 millionar euro, eller ein årsbalanse på høgst 43 millionar euro, og som omfattar 

følgjande: 

c) Statlege eller andre offentlege forvaltingar, eller offentlege rådgjevande organ, på nasjonalt, regionalt eller lokalt plan. 
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d) Fysiske eller juridiske personar som utfører offentlege forvaltingsoppgåver etter nasjonal lovgjeving, medrekna særskilde 

oppgåver, særskild verksemd eller særskilde tenester i samband med miljøet. 

e) Fysiske eller juridiske personar som har offentleg ansvar eller offentlege verv, eller som yter offentlege tenester i samband 

med miljøet under tilsyn av eit organ eller ein person som er omfatta av bokstav b).» 

Fristar for kontroll og intern revisjon 

Små og mellomstore føretak kan få den fullstendige kontrollen utført over fire år i staden for tre. Fristen for intern revisjon kan 

òg lengjast, frå eitt år til to. Det same gjeld for miljøfråsegna. Men organisasjonen må likevel sende over den ikkje-godkjende, 

ajourførte fråsegna til det rette organet kvart år. 

For å kunne nytte seg av dette alternativet må organisasjonen sende over ein søknad til det rette organet, som kan lengje den 

aktuelle fristen dersom kontrolløren har stadfesta at vilkåra i artikkel 7 er oppfylte: 

— At det ikkje ligg føre nokon vesentleg miljørisiko. 

— At det ikkje har vore vesentlege endringar i organisasjonen. 

— At organisasjonen ikkje medverkar til vesentlege lokale miljøproblem. 

Kontroll og godkjenning 

Miljøkontrollørar bør ta omsyn til dei særlege eigenskapane til små organisasjonar for å unngå at dei får pålagt unødvendige 

byrder. Små og mellomstore føretak har ofte knappe ressursar og midlar, slik at dei har mindre evne til å handtere omfattande 

rapportering og langvarige framgangsmåtar. Kontrolløren bør òg ta omsyn til andre eigenskapar som små og mellomstore 

føretak har, t.d. at personale utfører fleire oppgåver, har opplæring på arbeidsplassen og har evne til snøgg omstilling. Det 

viktigaste målet er å få objektive prov på at EMAS-ordninga er effektiv, og at framgangsmåtane står i høve til omfanget av og 

kompleksiteten i verksemda, kompetansen til personalet og arten av miljøverknadene. 

Gebyr 

Kvar einskild medlemsstat fastset sjølv gebyra sine for EMAS-registrering. Nokre statar krev ikkje gebyr. I forordninga er det 

fastsett at gebyra skal vere rimelege og stå i høve til storleiken til organisasjonen. 

Teknisk og finansiell støtte 

Teknisk og finansiell støtte til EMAS-ordninga generelt, og til små og mellomstore føretak spesielt, må gjevast på to nivå. 

Medlemsstatane må gjere tilgjengeleg informasjon om lovfesta krav og om tilsynsstyresmaktene, i tillegg til å gje tekniske 

opplysningar om miljøkontrollørar som har akkreditering eller lisens, om framgangsmåtar for registrering, og om tilskot og 

finansiell støtte. Kommisjonen gjev informasjon til og legg tilhøva til rette for organisasjonar som ønskjer å registrere seg i 

EMAS ved å godkjenne delar av andre miljøstyringsordningar, eller ved å integrere EMAS i annan EU-politikk. 

Den enkle EMAS-metoden («EMAS Easy») 

Sjølv om den enkle EMAS-metoden («EMAS Easy»)(1) ikkje er nemnd i forordninga, bør han takast omsyn til som eit 

tilgjengeleg verktøy for små organisasjonar. Han kan hjelpe desse til å gjennomføre alle EMAS-krav på ein snøgg, billig og 

enkel måte. 

Klynger og stegvis tilnærming 

Lokale styresmakter, i samarbeid med handelskammer, industrisamanslutningar og andre kan gje støtte til små og mellomstore 

føretak som ønskjer å gjennomføre EMAS, ved å leggje til rette for klynger og ei stegvis tilnærming. 

  

(1) Fleire opplysningar om den enkle EMAS-metoden («EMAS Easy») kan finnast på nettstaden http://ec.europa.eu/environment/emas/ 

join_emas/what_if_i_am_an_sme_en.htm. 
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Ei «klynge» er ein måte å gjennomføre EMAS på som ei gruppe, noko som er nyttig for organisasjonar som høyrer til den same 

verksemdssektoren eller ligg innanfor det same geografiske området. Dei kan gjennomføre ordninga i fellesskap, og deretter gå 

vidare med individuell registrering. 

Den stegvise tilnærminga kan tilpassast behova i kvar einskild medlemsstat. Dette kan t.d. knytast til allmenne prosjekt eller 

planar for å fremje gjennomføringa av EMAS i ein kommune eller i eit område der ulike føretak har planar om å oppmuntre 

organisasjonar til å gjennomføre god miljøpraksis i ulike fasar eller på ulike måtar. 

Døme: Eit godt døme på denne tilnærminga kunne vere å ta ei gruppe små og mellomstore føretak i eit industriområde eller i 

ein region under leiing av kommunen og i samarbeid med eit handelskammer og med industrisamanslutningar som driv 

verksemd i området. Dei aktuelle organisasjonane kan ta del i ein stegvis plan om gjennomføring av EMAS. Det første steget 

ville vere å leggje til rette for at alle føretak kan gjennomføre ei EMAS-miljøgjennomgåing. Det andre steget ville vere å 

utarbeide og gjennomføre god forvaltingspraksis. Det tredje steget ville vere å innføre ei formell miljøstyringsordning som t.d. 

EN ISO 14001. Til sist kan føretaka velje EMAS som si viktigaste styringsordning. 

Denne metoden kan vere ein måte å utvikle planar for å fremje ordninga i grupper av organisasjonar, i verksemdssektorar eller i 

visse område der det finst interesse for å fremje gjennomføringa av miljøstyringsordningar, anten formelle eller uformelle, før 

ein fullstendig overgang til EMAS. 

 _____  
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VEDLEGG II 

Fleire opplysningar om EMAS som kan nyttast saman med denne brukarrettleiinga, kan finnast på EMAS-nettstadene til 

Kommisjonen: http://ec.europa.eu/environment/emas/, som omfattar følgjande: 

— Forordning (EF) nr. 1221/2009 av 25. november 2009 — http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/ 

LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:342:0001:0045:EN:PDF 

— Kommisjonsmelding — om innføring av ein arbeidsplan for fastsetjing av ei rettleiande liste over sektorar som det skal 

vedtakast sektorvise og sektorovergripande referansedokument for, i medhald av EMAS -forordninga — http://eur-

lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52011XC1208%2801%29 

— Sektorvise EMAS-referansedokument for dei identifiserte sektorane som skal prioriterast — http://ec.europa.eu/ 

environment/emas/emas_publications/sectoral_reference_documents_en.htm 

— Faktablad om 20 miljøstyringsordningar (stegvis overgang til EMAS) — http://ec.europa.eu/environment/emas/emas_ 

publications/publications_studies_en.htm#Step up to EMAS 

— Indeks med alle rette organ og akkrediterings- eller lisensutferdingsorgan som er knytte til EMAS — http://ec.europa.eu/ 

environment/emas/emas_contacts/competent_bodies_en.htm 

— EMAS-dokument — http://ec.europa.eu/environment/emas/emas_publications_en.htm 

— EMAS-faktablad om særlege emne som det har vist seg å vere behov for fleire opplysningar om — http://ec.europa.eu/ 

environment/emas/emas_publications/publications_studies_en.htm#Fact Sheets 

— Global EMAS-registrering: Kommisjonsavgjerd 2011/832/EU av 7. desember 2011 om ei rettleiing for samla registrering i 

EU, tredjestatsregistrering og global registrering i medhald av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1221/2009 om 

frivillig deltaking for organisasjonar i ei fellesskapsordning for miljøstyring og miljørevisjon (EMAS) — http://eur-

lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1512397918431&uri=CELEX:32011D0832 

— http://ec.europa.eu/environment/emas/join_emas/emas_global_en.htm» 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2017/2286 

av 6. desember 2017 

om anerkjennelse av at kravene i miljøstyringsordningen Miljøfyrtårn er i samsvar med de tilsvarende 

kravene i miljøstyrings- og miljørevisjonsordningen (EMAS) i henhold til artikkel 45 i europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 1221/2009 om frivillig deltaking for organisasjonar i ei fellesskapsordning for 

miljøstyring og miljørevisjon 

[meddelt under nummer K(2017) 8082](*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1221/2009 av 25. november 2009 om frivillig deltaking for 

organisasjonar i ei fellesskapsordning for miljøstyring og miljørevisjon (EMAS), og om oppheving av forordning (EF) 

nr. 761/2001 og kommisjonsvedtak 2001/681/EF og 2006/193/EF(1), særlig artikkel 45, 

etter samråd med komiteen nedsatt ved artikkel 49 i forordning (EF) nr. 1221/2009 og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Formålet med EMAS er å fremme kontinuerlig forbedring av organisasjoners miljøprestasjon ved å utarbeide og 

gjennomføre en miljøstyringsordning, vurdere virkningen av en slik ordning, informere allmennheten om miljøpre-

stasjonen gjennom en åpen dialog med denne og andre berørte parter, og ved aktiv arbeidstakermedvirkning. 

2) Organisasjoner som anvender andre miljøstyringsordninger og ønsker å gå over til EMAS, bør kunne gjøre dette så 

enkelt som mulig. Tilknytninger til andre miljøstyringsordninger bør vurderes for å lette overgangen til EMAS og unngå 

dobbeltarbeid med hensyn til eksisterende rutiner og framgangsmåter. 

3) For å lette gjennomføringen av EMAS og unngå dobbeltarbeid med hensyn til eksisterende rutiner og framgangsmåter 

som bygger på andre miljøstyringsordninger som er sertifisert i samsvar med egnede framgangsmåter, skal de relevante 

delene av andre miljøstyringsordninger som Kommisjonen har anerkjent på bakgrunn av at de oppfyller de tilsvarende 

kravene i EMAS, anses som likeverdige med disse kravene. 

4) Denne anerkjennelsen bør bygge på en analyse av kravene og framgangsmåtene som gjelder i disse andre miljø-

styringsordningene, og deres evne til å oppnå de samme målene som de tilsvarende kravene i forordning (EF) 

nr. 1221/2009. 

5) Norge sendte en skriftlig anmodning om anerkjennelse av miljøstyringssystemet Miljøfyrtårn til Kommisjonen 

26. januar 2016. Denne anmodningen har blitt etterfulgt av utfyllende opplysninger slik at Kommisjonen skulle ha 

nødvendig dokumentasjon for å kunne vurdere om de relevante delene av miljøstyringssystemet er likeverdige med 

kravene i EMAS. 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

På grunnlag av dokumentasjonen framlagt av norske myndigheter anerkjenner Kommisjonen at de delene av Miljøfyrtårn-

ordningen som er angitt i vedlegget til denne beslutning, er i samsvar med de tilsvarende kravene i forordning (EF) 

nr. 1221/2009. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 328 av 12.12.2017, s. 87, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 69/2018 av 23. mars 2018 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 6 av 30.1.2020, s. 58. 

(1) EUT L 342 av 22.12.2009, s. 1. 

2020/EØS/45/84 
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Artikkel 2 

Endringer i Miljøfyrtårn-ordningens krav som påvirker denne anerkjennelse, skal meddeles Kommisjonen minst én gang hvert 

år. Ved en endring av disse kravene eller kravene i forordning (EF) nr. 1221/2009 kan Kommisjonen beslutte å tilbakekalle 

eller endre denne beslutning. 

Artikkel 3 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 6. desember 2017. 

 For Kommisjonen 

Karmenu VELLA 

Medlem av Kommisjonen 

 _____  
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VEDLEGG 

Innledning 

EMAS-forordningen(1) fastsetter et styringsverktøy av høy kvalitet som organisasjoner kan bruke for å vurdere, rapportere og 

forbedre sin miljøprestasjon på frivillig grunnlag. EMAS er åpen for alle organisasjoner som ønsker å forbedre sin 

miljøprestasjon. Ordningen omfatter alle økonomiske sektorer og tjenestesektorer og kan anvendes i hele verden. 

Formålet med EMAS er å fremme kontinuerlig forbedring av organisasjoners miljøprestasjon ved å utarbeide og gjennomføre 

miljøstyringsordninger, systematisk, objektivt og regelmessig vurdere virkningen av slike ordninger, informere allmennheten 

om miljøprestasjonen gjennom en åpen dialog med denne og ved å la de ansatte delta aktivt i organisasjonene, samt ved å gi 

hensiktsmessig opplæring. 

EMAS-forordningen garanterer troverdighet og innsyn i EMAS-registrerte organisasjoners miljøprestasjon gjennom et system 

med tredjemannskontroll utført av miljøkontrollører som er akkreditert eller har lisens. 

For å lette registreringen av organisasjoner som har innført andre miljøstyringsordninger og ønsker å gå over til EMAS, 

fastsetter forordningen(2) at Kommisjonen skal anerkjenne andre nasjonale eller regionale miljøstyringsordninger, eller deler av 

slike, som oppfyller de tilsvarende kravene i forordningen, forutsatt at visse vilkår er oppfylt. 

I henhold til artikkel 45 i forordningen kan medlemsstatene sende Kommisjonen en skriftlig anmodning om anerkjennelse av 

eksisterende miljøstyringsordninger, eller deler av slike, som er sertifisert i samsvar med hensiktsmessige framgangsmåter for 

sertifisering som er anerkjent på nasjonalt eller regionalt plan, da de anses å oppfylle kravene i denne forordning. 

Etter å ha gransket anmodningen skal Kommisjonen i samsvar med rådgivningsprosedyren nevnt i artikkel 49 nr. 2 i 

forordningen anerkjenne de relevante delene av miljøstyringsordningene og anerkjenne akkrediterings- eller lisenskravene til 

sertifiseringsorganene dersom den anser at en medlemsstat 

— i sin anmodning tilstrekkelig klart og tydelig har spesifisert de relevante delene av miljøstyringsordningene og de 

tilsvarende kravene i denne forordning, 

— har framlagt tilstrekkelig dokumentasjon på at alle de relevante deler av den aktuelle miljøstyringsordningen er i samsvar 

med denne forordning. 

Konsekvens av anerkjennelse: I henhold til artikkel 4 nr. 3 i forordningen skal organisasjoner som ønsker EMAS-registrering, 

og som har en sertifisert miljøstyringsordning som er anerkjent i samsvar med artikkel 45, ikke ha plikt til å utføre de delene 

som er anerkjent som likeverdige med denne forordning. 

Det bør imidlertid bemerkes at bestemmelsen i artikkel 18 får anvendelse ved kontroll av forberedelsene til registrering i EMAS 

og ved fornying av registreringen. 

En EMAS-kontrollør som er akkreditert eller har lisens, skal vurdere om nødvendige framgangsmåter, for eksempel 

organisasjonens miljøgjennomgang, miljøpolitikk, styringssystem og revisjonsrutiner og gjennomføringen av dem, oppfyller 

kravene i forordningen. Deler av andre miljøstyringsordninger som i samsvar med artikkel 45 er anerkjent som likeverdige med 

de tilsvarende kravene i forordning (EF) nr. 1221/2009, skal derfor også kontrolleres for å sikre at de er gjennomført i samsvar 

med kravene som er anerkjent som likeverdige i henhold til denne anerkjennelse. 

Dersom for eksempel dokumentasjonsprosedyren i en annen miljøstyringsordning er anerkjent som likeverdig, er ikke dette til 

hinder for at det kan kontrolleres at prosedyren er korrekt gjennomført, for å sikre at den omfatter nødvendige vesentlige 

opplysninger. 

  

(1) Forordning (EF) nr. 1221/2009 

(2) Artikkel 45 i forordning (EF) nr. 1221/2009 
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Direktivet om offentlige innkjøp(1) viser også til denne anerkjennelse i sin artikkel 62 nr. 2, som fastsetter at andre miljøstyrings-

ordninger som er anerkjent i samsvar med artikkel 45 i forordning (EF) nr. 1221/2009, er en av de tre typene sertifikater som 

offentlige oppdragsgivere kan vise til når de ved tildeling av offentlige kontrakter krever at det framlegges sertifikater for samsvar 

med visse miljøstyringsordninger eller -standarder. 

Den 26. januar 2016 sendte Norge en foreløpig søknad om anerkjennelse i henhold til EMAS-forordningen for sin nasjonale 

miljøsertifiseringsordning, Stiftelsen Miljøfyrtårn (Miljøfyrtårn). Anmodningen ble etterfulgt av utfyllende opplysninger for å 

beskrive tydelig kravene i Miljøfyrtårn-ordningen og de tilsvarende kravene i EMAS-forordningen (med vedlegg) og gi 

Kommisjonen nødvendig dokumentasjon for å kunne fastslå om de relevante delene av miljøstyringsordningen kan anses som 

likeverdige. 

På grunnlag av denne dokumentasjonen har Kommisjonen kunnet fastslå graden av samsvar mellom kravene i det aktuelle 

miljøstyringssystemet og de tilsvarende kravene i EMAS-forordningen som beskrevet i nedenstående dokument. 

Forklaringstabell til begrepene i Miljøfyrtårn-ordningen 

ELH Concept (EN) 
Begrep i Miljøfyrtårn-

ordningen (NO) 
Begrepsdefinisjon i Miljøfyrtårn-ordningen 

Eco-Lighthouse Foundation 

(Eco-Lighthouse/ELH) 

Stiftelsen Miljøfyrtårn 

(Miljøfyrtårn) 

Den juridiske person som administrerer, overvåker og utvikler sertifise-

ringsordningen. 

ELH environmental statement Miljøkartlegging Nettbasert rapport som genereres på grunnlag av en liste over kriterier 

utarbeidet av en konsulent. Foretaket dokumenterer at det oppfyller 

kriteriene. Endelig godkjenner sertifisøren miljøredegjørelsen og 

bekrefter dermed at foretaket oppfyller Miljøfyrtårn-kriteriene. 

General Industry Criteria Felles kriterier Kriterier som gjelder for alle foretak som ønsker miljøfyrtårn-

sertifisering. Foretaket skal også opplyse om det eier eller leier sine 

lokaler, og avgjøre hvilke kriterier som får anvendelse når det gjelder 

for eksempel energi, avfallshåndtering osv. De felles kriteriene gjelder 

de viktigste miljøaspektene som er felles for alle foretak. 

Industry-specific criteria Bransjespesifikke 

kriterier 

Kriterier som gjelder alle foretak i særskilte bransjer som ønsker 

miljøfyrtårnsertifisering. De foretaksspesifikke kriteriene gjelder de 

viktigste miljøaspektene i bransjen. 

Environmental Manager Miljøfyrtårnansvarlig Den personen i foretaket som ledelsen har utpekt som ansvarlig for 

gjennomføringen av Miljøfyrtårn-ordningen. 

Annual Climate and 

Environmental report 

Årlig Klima- og 

miljørapport 

Foretaket skal innen 1. april hvert år rapportere via Miljøfyrtårns 

nettportal. Indikatorer: Noen er universelle, mens andre genereres ut fra 

valgte kriterier. Handlingsplanen skal også innrapporteres her. Den 

årlige klima- og miljørapporten skal gjøres offentlig tilgjengelig. 

Action plan/environmental 

programme 

Handlingsplan Foretakets handlingsplan for hvert miljøtema for det kommende året, 

som også skal dokumenteres i den årlige klima- og miljørapporten. 

Ansvarsområder og frister kan dokumenteres i miljøredegjørelsen 

(miljøkartlegging) eller internt i foretakets egne systemer. 

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/24/EU av 26. februar 2014 om offentlige innkjøp og om oppheving av direktiv 2004/18/EF (EUT 

L 94 av 28.3.2014, s. 65). 
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ELH Concept (EN) 
Begrep i Miljøfyrtårn-

ordningen (NO) 
Begrepsdefinisjon i Miljøfyrtårn-ordningen 

Annual management review Ledelsens gjennomgang Lederne på øverste nivå og på mellomnivå møtes årlig for å gjennomgå 

og vurdere HMS-systemet, kvalitetskontrollsystemet, gjennomføringen 

av Miljøfyrtårn-ordningen og andre spørsmål som er relevante for 

foretaket. 

Environmental management 

group 

Miljøgruppe Den arbeidsgruppen som er utpekt til å bistå den miljøansvarlige i 

gjennomføringen av Miljøfyrtårn-ordningen. Kan omfatte HMS-

ansvarlig og andre berørte parter. 

Eco-Lighthouse web portal Miljøfyrtårnportalen Nettbasert portal der dokumentasjon om foretak, kommuner, 

konsulenter og sertifisører vedlikeholdes. Den inneholder all 

dokumentasjon som gjelder overholdelse av kriterier og sertifisering. 

Enterprise-specific indicators Virksomhetsspesifikke 

sjekkpunkter 

Indikatorer som utarbeides på anmodning fra foretaket, og som inngår i 

den årlige klima- og miljørapporten. Betalt tjeneste. 

Internal consultant Internkonsulent Ansatt i et foretak som arbeider mot Miljøfyrtårn-sertifisering. 

Vedkommende fullfører opplæringen som miljøfyrtårnkonsulent og 

blir dermed kvalifisert til å rettlede foretaket fram mot sertifisering, slik 

at foretaket unngår å måtte leie inn en ekstern miljøfyrtårnkonsulent 

ved førstegangs sertifisering. 

HSE check list HMS-sjekkliste Foretakets interne sjekkliste ved den årlige HMS-gjennomgangen. 

Hovedpunktene omfatter oppdatering av lovfestede krav, intern 

opplæring av ansatte og ledelse, miljøpolitikk, mål og resultater i den 

årlige klima- og miljørapporten, håndtering av avvik. 

Environmental policy Miljøpolicy Mål for og retningslinjer knyttet til miljøprestasjon, ifølge foretakets 

øverste ledelse. 

Environmental aspect Miljøaspekt De deler av et foretaks virksomhet, produkter eller tjenester som kan 

påvirke miljøet. 

Direct environmental aspect Direkte miljøaspekt De deler av et foretaks virksomhet, produkter eller tjenester som 

foretaket har direkte kontroll over. 

Indirect environmental aspect Indirekte miljøaspekt De deler av et foretaks virksomhet, produkter eller tjenester som 

foretaket ikke har direkte kontroll over, men som foretaket kan påvirke. 

Environmental objective Miljømål Miljømål som skal nås i løpet av det kommende året, og som 

dokumenteres i den årlige klima- og miljørapporten. 

Environmental management 

system 

Miljøledelsessystem Integrert styringssystem som kartlegger foretakets miljøvirkninger og 

bruker et sett miljøkriterier for å håndtere disse virkningene. Styrings-

systemet skal tilpasses foretakets drift og inneholde klare mål og 

handlingsplaner med konkrete tiltak som skal gjennomføres, og det 

skal sikre kontinuerlig forbedring. 
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ELH Concept (EN) 
Begrep i Miljøfyrtårn-

ordningen (NO) 
Begrepsdefinisjon i Miljøfyrtårn-ordningen 

Substantial change Stor endring Enhver endring i foretakets virksomhet (herunder produkter og 

tjenester), lokaler, organisasjon eller administrasjon som har vesentlig 

innvirkning på foretakets miljøstyringsordning eller miljøaspekter. 

Non-compliance Avvik Avvik fra lovfestede krav eller fra Miljøfyrtårn-kriterier, eventuelt 

begge dersom det lovfestede kravet også er et Miljøfyrtårn-kriterium. 

De viktigste lovfestede miljøkravene er også Miljøfyrtårn-kriterier. 

Dersom et Miljøfyrtårn-kriterium ikke er oppfylt, kan foretaket ikke bli 

sertifisert. 

Metode brukt for å granske henvisningene i den anerkjente miljøstyringsordningen 

Formålet med dette dokumentet er å beskrive kravene i miljøstyringsordningen «Miljøfyrtårn» og vurdere i hvilken grad disse 

kravene er i samsvar med de tilsvarende kravene i EMAS-forordningen. Denne vurderingen har to hovedmål: 

1. Lette overgangen til EMAS for en organisasjon som har innført en annen miljøstyringsordning og ønsker å gå over til 

EMAS. 

2. Gjøre det lettere å sammenligne Miljøfyrtårn-kravene med kravene i EMAS. 

Som en forberedelse til denne vurderingen har Kommisjonen gjennomført en gap-analyse mellom kravene i de to systemene. På 

grunnlag av denne analysen er de relevante kravene inndelt i sentrale kravgrupper etter de ulike delene av miljøstyringsordningen. 

Deretter ble disse delene vurdert opp mot de tilsvarende kravene i EMAS-forordningen. 

Følgende deler av miljøstyringsordningen vil bli analysert på de følgende sidene i denne rapporten: 

 1. God forankring i den øverste ledelsen 

 2. Utarbeidelse av en miljøgjennomgang – foreløpig analyse 

 3. Fastsettelse av en miljøpolitikk 

 4. Kontroll av etterlevelse av regelverket 

 5. Fastsettelse av mål og miljøprogram for å sikre kontinuerlig forbedring 

 6. Organisasjonsstruktur, opplæring og arbeidstakermedvirkning 

 7. Krav til dokumentasjon 

 8. Virksomhetsstyring 

 9. Beredskap og krisehåndtering 

10. Kontroll, intern revisjon og korrigerende tiltak 

11. Kommunikasjon (intern og ekstern) 

12. Ledelsens gjennomgang. 
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I tillegg skal denne rapporten også vurdere akkrediterings- eller lisenskravene for at en kvalifisert tredjemannsrevisor kan 

kontrollere ordningene. 

For hver av disse delene skal den følgende vurderingen inneholde en nærmere beskrivelse av i hvilken grad Miljøfyrtårn-

kravene er i samsvar med de tilsvarende kravene i EMAS. For å vurdere etterlevelsen har Kommisjonen vurdert i hvilken grad 

Miljøfyrtårn-kravene når målene for de tilsvarende kravene i EMAS med like høy robusthet og troverdighet(1). 

I visse tilfeller oppfyller Miljøfyrtårn-ordningen EMAS-kravene til en viss grad, men ikke fullstendig. For å gi en nyansert 

vurdering er disse delene angitt som «delvis i samsvar med EMAS-kravene», i tillegg til at det er gitt forklaringer som kan være 

til hjelp for Miljøfyrtårn-sertifiserte organisasjoner som ønsker å nærme seg EMAS. 

Etter vurderingen kan de ulike delene klassifiseres i tre kategorier: 

— Ikke i samsvar med EMAS-kravene. 

— Delvis i samsvar med EMAS-kravene. 

— I samsvar med EMAS-kravene. 

De delene som anses å være i samsvar med de tilsvarende EMAS-kravene (tredje gruppe), skal anses som likeverdige. 

Beskrivelse av Miljøfyrtårn 

Sertifiseringsordningen Miljøfyrtårn er Norges mest benyttede miljøstyringsordning, idet mer enn 5 000 gyldige sertifikater er gitt 

til små, mellomstore og store organisasjoner (Miljøfyrtårn retter seg ikke mot selskaper med komplekse miljøutfordringer(2)). 

Gjennom tiltak som er lette å gjennomføre, konkrete, relevante og lønnsomme (i bredeste forstand: lokalt, regionalt og globalt), kan 

foretakene forbedre sin miljøprestasjon, kontrollere sin miljøvirkning og vise at de tar samfunnsansvar. 

Sertifiseringsordningen Miljøfyrtårn integrerer miljøstyringen av både interne og eksterne miljøaspekter i den rettslige rammen 

for norsk forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter. 

Et foretak som ønsker å bli Miljøfyrtårn-sertifisert, er pålagt 

Før sertifiseringen 

1. å leie inn en kvalifisert Miljøfyrtårn-konsulent som opplæres, godkjennes og overvåkes av Miljøfyrtårn, for å 

a) foreta en miljøgjennomgang (miljøanalyse) av foretaket. På grunnlag av denne foreløpige analysen vil han/hun velge ut 

bransjespesifikke kriterier som er relevante for foretaket, i tillegg til de felles kriteriene(3) som får anvendelse på alle 

organisasjoner, 

b) generere og hjelpe til med å fylle ut miljøredegjørelsen(4) (miljøkartlegging) i Miljøfyrtårns nettportal, 

c) bruke det nettbaserte verktøyet (miljøkartlegging) til å styre og dokumentere oppfyllelse av relevante kriterier, 

d) lære opp den interne miljøansvarlige (miljøfyrtårnansvarlig) som organisasjonen har utpekt til å bruke Miljøfyrtårns 

nettportal, herunder miljøredegjørelsen,  

  

(1) Den høye graden av etterlevelse som kreves, bør sees på bakgrunn av artikkel 4 i forordningen, som fastsetter vilkårene for å oppnå 

EMAS-registrering. I henhold til tredje ledd i denne artikkelen er organisasjoner som har en sertifisert miljøstyringsordning som er 

anerkjent i samsvar med artikkel 45, ikke plikt til å utføre de delene som er anerkjent som likeverdige med denne forordning. De delene 

som anerkjennes som likeverdige, bør derfor kunne sikre samme funksjon som de tilsvarende delene i EMAS når det gjelder innføring av 

og registrering i EMAS. 

(2) Se Miljøfyrtårns nettsted http://eco-lighthouse.org/certification-scheme/ 

(3) Engelsk oversettelse av kriterier: http://eco-lighthouse.org/statistikk/ (felles kriterier pluss utvalgte bransjespesifikke kriterier som er 

oversatt). For norske versjoner: http://www.miljofyrtarn.no/dette-er-miljøfyrtårn/bransjekriterier/9-miljt/miljt/55-bransjekriterier-gruppert 

(4) Denne må ikke forveksles med EMAS’ «miljøfråsegn» (miljøredegjørelse), som er angitt i artikkel 2 og 18 og i vedlegg IV B til EMAS-

forordningen. 
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e) lære opp den interne miljøansvarlige i å fylle ut den første utgaven av den årlige klima- og miljørapporten som hvert år 

(etter sertifiseringen) skal inneholde en redegjørelse for hele det foregående kalenderår, 

f) styre prosessen for å oppfylle kriteriene. 

2. Før sertifiseringsprosessen kan avsluttes, skal organisasjonen, gjennom de opplysninger den selv gir på nettet i forbindelse 

med miljøredegjørelsen, bekrefte status for overholdelse av et sett allmenne og bransjespesifikke kriterier. Alle allmenne og 

bransjespesifikke kriterier må være oppfylt for å bli sertifisert. Denne «foreløpige» egenrapporteringen skal dokumenteres 

skriftlig og inngå i miljøredegjørelsen. 

3. Miljøfyrtårn utvikler allmenne og bransjespesifikke kriterier i samarbeid med relevante offentlige organer, forskere, 

interesseorganisasjoner, kunder og erfarne konsulenter og sertifisører for å identifisere og håndtere relevante miljøaspekter 

og effektive tiltak for den aktuelle bransjen. Kriteriene revideres regelmessig. 

4. Kriteriene er ryggraden i styringssystemet, som sikrer at ordningen fungerer tilfredsstillende. Rapportering av at alle 

kriteriene er oppfylt, skal skje via miljøredegjørelsen i Miljøfyrtårns nettportal. 

5. Klima- og miljørapporten skal fylles ut og sendes inn via Miljøfyrtårns nettportal. Den omfatter både universelle indikatorer 

og parametrer som gjelder for alle bransjer, og spesifikke indikatorer avhengig av relevante kriterier som er valgt. 

6. Når foretaket anser at alle kriteriene er oppfylt og den første klima- og miljørapporten sendt inn, utføres sertifiseringen av 

en sertifisør/miljøkontrollør. Han/hun får tilgang til relevante opplysninger i nettportalen før han/hun foretar besøk på stedet 

og gjennomfører intervjuer og kontroller. Miljøkontrolløren/sertifisøren foretar sertifiseringen på vegne av kommunen der 

foretaket er etablert, men får opplæring og godkjenning (lisens) og overvåkes av Miljøfyrtårns hovedadministrasjon, som 

(siden 2017) også omfatter observasjon på stedet. Avvik fra kriteriene og lukking av avvikene skal dokumenteres i 

miljøredegjørelsen. 

7. De dokumenterte resultatene av hele prosessen kontrolleres av Stiftelsen Miljøfyrtårn, og det utstedes et sertifikat. Det er 

først på dette stadiet at sertifiseringsrapporten og godkjenningsbrevet utstedes. 

Etter sertifiseringen 

Etter sertifiseringen skal klima- og miljørapporten sendes inn årlig innen 1. april. Den skal inneholde opplysninger om status for 

en rekke parametrer og om hvorvidt tidligere oppgitte miljømål er nådd, og en detaljert beskrivelse av framtidige mål. Denne 

årsrapporten skal utarbeides av den miljøansvarlige. 

Resertifisering skjer hvert tredje år. 

Prosessen er den samme, selv om det ikke foreligger noen plikt til å leie inn en konsulent for resertifiseringen. I stedet er det 

den miljøansvarlige (miljøfyrtårnansvarlig) som har ansvar for å organisere resertifiseringen og kontrollere at kriteriene fortsatt 

overholdes, fylle ut miljøredegjørelsen og gi sertifisøren/miljøkontrolløren tilgang til foretakets dokumentasjon gjennom 

Miljøfyrtårns nettportal. Den nye miljøredegjørelsen med dokumentasjon og klima- og miljørapportene som er innsendt i 

foregående år, utgjør hoveddokumentasjonen som sendes inn før resertifisering. På møtet med foretaket utfører 

sertifisøren/miljøkontrolløren intervjuer og foretar stikkprøvekontroller og inspeksjon av anlegget, på samme måte som ved 

førstegangs sertifisering. 

Merknad: 

Av ca. 430 norske kommuner er over 300 betalende medlemmer av sertifiseringsordningen Miljøfyrtårn. Medlemskap 

innebærer lettere Miljøfyrtårn-sertifisering for lokale foretak ved at de er sikret tilgang til en lokal sertifisør/miljøkontrollør. 

Kommunene forventes også å arbeide for å få sine egne foretak sertifisert. 

Miljøkontrollører/sertifisører som deltar i sertifiseringsfasen, kan være ansatt i kommunen/fylkeskommunen eller i et privat 

foretak og læres opp, godkjennes og overvåkes av Stiftelsen Miljøfyrtårn. Det er viktig å merke seg at det i Miljøfyrtårn-

ordningen er kommunen som er sertifiseringsorgan, i den forstand at sertifisørene (som har Miljøfyrtårn-lisens) driver sin 

virksomhet på vegne av kommunen, ikke administrasjonen i Miljøfyrtårn. 

Stiftelsen Miljøfyrtårn er sertifisert i samsvar med ISO-9001:2015 per mai 2016. 
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Generell oversikt over gjennomføringen av Miljøfyrtårn-ordningen og EMAS 

 

DEL 1 

God forankring i den øverste ledelsen 

 

Tilsvarende EMAS-krav 

1. God forankring i den øverste ledelsen. I EMAS er det den øverste ledelsen som skal fastsette organisasjonens miljøpolitikk 

(1.1) og står ansvarlig for at miljøstyringsordningen gjennomføres forsvarlig (1.2), herunder for å utpeke en 

miljøstyringsansvarlig (1.3). Rettslig grunnlag: Artikkel 2 nr. 1 og vedlegg II punkt A.2 og A.4 

2. Ledelsen bør regelmessig gjennomgå framdriften og håndtere problemer som påvises. Ledelsen skal delta regelmessig på 

møter og initiativer innenfor rammen av miljøstyringsordningen. (Vedlegg II punkt A.6) 

 

Vurdering av tilsvarende Miljøfyrtårn-krav 

1. God forankring i den øverste ledelsen. 

1.1. Definisjon av organisasjonens miljøpolitikk: 

I henhold til felles kriterium 1945(1) er organisasjonene pålagt å fastsette en miljøpolitikk. Videre skal beslutningen om å 

delta i ordningen og forpliktelsen til å overholde ulike kriterier godkjennes av ledelsen.  

  

(1) Bransjekriterium 1945 lyder: «Virksomheten skal fastsette miljøpolicy og mål for helse, miljø og sikkerhet. Dokumenteres i virksomhetens 

miljøledelsessystem, eller under handlingsplan i Miljøfyrtårns årlige klima- og miljørapport.» 

Generell oversikt over gjennomføringen av Miljøfyrtårn-ordningen Generell oversikt over gjennomføringen av 

EMAS 

Utvalgte forhåndsdefinerte kriterier  

Planlegging 

Forankring i ledelsen 

Miljøredegjørelse 

— Kriterier for miljøstyringsordningen, 

herunder politikk, mål, intern revisjon, 

HMS, risikoanalyse, ledelsens 

gjennomgang osv. 

— Kriterier mht. det indre og ytre miljø 

— Innføring og gjennomføring 

— Kontroll av krav som er innført 

Årlig klima- og miljørapport 

— Allmenne og bransjespesifikke indikatorer 

— Retningslinjer og mål 

— Planlegging/handlingsplan 

— Sammendrag av gjennomførte tiltak (gjennomførte 

tiltak) 

Kontroll og godkjenning 

Miljøkartlegging og årlig klima- og miljørapport 

Miljøfyrtårn-sertifikat 

Miljøgjennomgang 

Miljøstyringsordning 

* Allmenne krav 

* Miljøpolitikk 

* Planlegging 

* Innføring og gjennomføring 

* Kontroll av krav som er innført 

Miljøgjennomgang 

Intern revisjon /  

ledelsens  

gjennomgang 

Miljøredegjørelse iht. 

EMAS 

Kontroll og  

godkjenning 

Registrering:  

Vedkommende organ 
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1.2. Ansvar for korrekt gjennomføring av miljøstyringsordningen: 

Felles kriterium 6 lyder: «Virksomhetens ledelse skal gjennomføre en årlig gjennomgang for å vurdere om HMS-systemet 

og miljøfyrtårnrutinene fungerer etter hensikten.» 

Ved å undertegne Miljøfyrtårn-vilkårene og referatet fra ledelsens årlige gjennomgang tar den øverste ledelsen ansvaret 

for at styringsordningen gjennomføres korrekt, og at den årlige klima- og miljørapporten (klima- og miljørapport) er 

korrekt. 

1.3. Utpeking av miljøstyringsansvarlig: 

Et medlem av personalet utpekes som miljøansvarlig (Miljøfyrtårnansvarlig). Dette trenger ikke være en oppgave på 

heltid – det kommer an på organisasjonens størrelse. Den miljøansvarlige kan ha fått opplæring av konsulenten i 

forbindelse med den første sertifiseringen eller av sin forgjenger. I større organisasjoner deltar den miljøansvarlige iblant 

på Miljøfyrtårns konsulentkurs (og kvalifiserer seg dermed som intern konsulent (internkonsulent)). Hans/hennes 

oppgaver er angitt under krav 6 (organisasjonsstruktur, opplæring og arbeidstakermedvirkning). 

2. Ledelsen skal regelmessig gjennomgå framdriften og håndtere problemer som påvises. 

Dette gjøres ved ledelsens årlige gjennomgang(1) (ledelsens gjennomgang), som undertegnes av ledelsen (ledelsen 

undertegner referatet fra ledelsens gjennomgang). En rapport om manglende samsvar med krav (i lov/forskrifter og/eller i 

Miljøfyrtårn-kriterier) og de(n) årlige klima- og miljørapporten(e) skal framlegges. Sistnevnte omfatter en vurdering av 

miljøprestasjon og miljømålene for det kommende året. (Re-)sertifiseringsrapporter kan framlegges, særlig i tilfelle av 

avvik. 

Denne årlige vurderingen er altså en kvalitetskontroll (kundetilfredshet, organisering, avvik som avdekkes), men handler 

også om i hvilken grad miljømålene har blitt nådd og handlingsplanen gjennomført, og omfatter en gjennomgang av 

framdriften på områder som avfall, energiforbruk og miljøindikatorer av betydning for bransjen. Eventuelle avvik i 

forhold til Miljøfyrtårn-kriterier og/eller kriterier knyttet til det ytre miljø skal håndteres på dette nivået (umiddelbart, eller 

om dette ikke er mulig, ved å sette det opp på handlingsplanen for det kommende året). 

Felles kriterium 1950 fastsetter: «Virksomheten skal ha etablert en rutine for å rapportere og behandle avvik.»(2) Ledelsen 

har dermed ansvar for miljøpolitikken, målene og resultatene i Miljøfyrtårn-ordningen ved at den (minst) årlig skal 

ajourføre og bekrefte sin forpliktelse. 

Det ytterligere HMS-systemet som norsk lov(3) krever, sikrer dessuten at miljømålene som settes opp i handlingsplanen 

og som det rapporteres om i avsnittet om resultater i den årlige klima- og miljørapporten, er oppfylt og at anvisningene er 

fulgt. 

Kommisjonens konklusjon 

Øverste leder undertegner vilkårene og forpliktelsene overfor Miljøfyrtårn i første fase av sertifiseringsprosessen (via 

nettportalen). I henhold til felles kriterium 1945 er organisasjonene pålagt å fastsette en miljøpolitikk. Ledelsen skal gjøre en 

detaljert gransking (gjennom kontroller) gjentatte ganger og på ulike tidspunkt i løpet av året og i ledelsens årlige gjennomgang. 

En organisasjon som gjennomfører Miljøfyrtårn-ordningen, må også oppnevne en miljøansvarlig som skal rapportere til den 

øverste ledelsen (eller er en del av den øverste ledelsen) og samarbeide med de ansatte i spørsmål i tilknytning til Miljøfyrtårn-

ordningen.  

  

(1) Plikt til internkontroll: «Plikten til å innføre og utøve internkontroll påhviler «den som er ansvarlig» for virksomheten. Med dette menes 

virksomhetens ledelse/eier. Selv om internkontroll må utøves på alle nivåer i virksomheten, tilligger hovedansvaret for å sette i gang 

arbeidet og å holde det i gang det øverste nivået i virksomheten. Paragrafen presiserer imidlertid at plikten til å innføre og å utøve 

internkontroll skal gjøres i samarbeid med arbeidstakerne, arbeidsmiljøutvalg, verneombud og/eller tillitsvalgte der dette finnes.» 

(2) Kriteriet er hjemlet i Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5.7. 

(3) Lenke til regelverk: https://www.arbeidstilsynet.no/hms/internkontroll/ og for ytterligere opplysninger: http://www.hse.gov.uk/. 
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På grunnlag av disse opplysningene anerkjenner Kommisjonen at den delen av Miljøfyrtårn-ordningen som gjelder god 

forankring i den øverste ledelsen, er i samsvar med de tilsvarende kravene i EMAS og derfor kan anses som likeverdig. 
 

DEL 2 

Utarbeidelse av en miljøgjennomgang (foreløpig analyse) 

 

Tilsvarende EMAS-krav 

Før registrering skal organisasjonen gjennomføre en miljøgjennomgang basert på vedlegg I til forordningen (artikkel 4 nr. 1 

bokstav a), vedlegg I, vedlegg II punkt A.3.1). 

Den foreløpige analysen skal omfatte følgende områder: 

1. Angivelse av gjeldende lovfestede miljøkrav. 

2. Bestemmelse av alle direkte og indirekte miljøaspekter som har en vesentlig innvirkning på miljøet, eventuelt med 

angivelse av kvalitet og kvantitet, og utarbeiding av et register over de aspekter som anses som vesentlige. 

3. Beskrivelse av kriteriene for vurdering av hvor betydelige miljøvirkningene er. 

4. Undersøkelse av eksisterende framgangsmåter og praksis for miljøstyring. 

5. Evaluering av tilbakemeldinger fra undersøkelser av tidligere hendelser. 

Denne gjennomgangen skal kontrolleres av den eksterne kontrolløren. 
 

Vurdering av tilsvarende Miljøfyrtårn-krav 

Generell vurdering: Den foreløpige analysen i Miljøfyrtårn-ordningen, den såkalte miljøkartleggingen, utføres av en konsulent 

(som opplæres, godkjennes og overvåkes av Miljøfyrtårn). Etter en analyse av organisasjonen velger han/hun ut relevante 

kriterier som organisasjonen skal oppfylle for å oppnå Miljøfyrtårn-sertifisering. På grunnlag av denne analysen genereres den 

nettbaserte miljøredegjørelsen (miljøkartlegging) som en liste over kriterier som skal oppfylles, og som skal være til hjelp for 

organisasjonen med å identifisere de områdene som må forbedres. I neste trinn kan organisasjonen benytte den interaktive 

prosedyren på Miljøfyrtårns nettportal (miljøfyrtårnportalen) for å registrere framdriften og overvåke hele listen over gjeldende 

kriterier som skal oppfylles. 

Miljøfyrtårn tilbyr felles kriterier som gjelder for samtlige sektorer, pluss bransjespesifikke kriterier fastsatt på forhånd for 14 

ulike bransjer(1). 

1) Angivelse av gjeldende lovfestede miljøkrav. 

De felles kriteriene omfatter også kontroll av etterlevelsen av lovfestede krav. Dette kontrolleres i samsvar med felles kriterium 

1944: Virksomheten skal ha tilgjengelig(2) en oppdatert oversikt over relevante lover og forskrifter innenfor helse, miljø og 

sikkerhet. Tilgang og registrering lettes gjennom det norske offentlige nettstedet Regelhjelp(3), der foretaket legger inn sitt 

entydige organisasjonsnummer, genererer en liste over gjeldende lovfestede krav som gjelder for foretaket, herunder i 

tilknytning til miljøet. I de felles og bransjespesifikke kriteriene er alle kriterier som følger av lover og forskrifter, klart merket 

med symbolet § for å vise at hensikten med kriteriet er å oppfylle lovfestede krav. 

2) Bestemmelse av alle direkte og indirekte miljøaspekter som har en vesentlig innvirkning på miljøet, eventuelt med angivelse 

av kvalitet og kvantitet, og utarbeiding av et register over de aspekter som anses som vesentlige. 

I prosessen med å utvikle bransjekriterier identifiseres og oppføres miljøaspekter som er sentrale for de bransjene som omfattes av 

Miljøfyrtårns spesifikke kriterier. De forhåndsdefinerte kriteriene er utarbeidet i samarbeid med berørte bransjeorganisasjoner, 

interessegrupper, myndighetene, vitenskapsmenn/forskere og de viktigste kundene. Formålet med den interaktive genereringen av 

et forhåndsdefinert kriteriesett er å hjelpe og veilede organisasjonene slik at de lett kan fastsette en tydelig referanseverdi. Denne 

prosessen er helt klart en av de største forskjellene mellom EMAS og Miljøfyrtårn-ordningens metoder. Mens den første fokuserer 

på å identifisere miljøaspekter på organisasjonsnivå, identifiserer den andre ordningen disse på bransjenivå.  

  

(1) http://eco-lighthouse.org/statistikk/ 

(2) For sertifisøren og organisasjonen generelt 

(3) www.regelhjelp.no 
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Av 31 felles kriterier hevder Miljøfyrtårn at 35 prosent er systemkriterier, mens 4 prosent gjelder arbeidsmiljøet og 52 prosent det 

ytre miljøet(1). Av de bransjespesifikke kriteriene hevder Miljøfyrtårn at gjennomsnittlig 10 prosent er systemkriterier, 20 prosent 

gjelder arbeidsmiljøet og 70 prosent det ytre miljøet(2). Ser man nærmere på de kriteriene der det foreligger flest sertifikater (som 

følgelig blir hyppigst revidert og ajourført), for eksempel hotell og dagligvare(3), ser man at disse kriteriene omfatter en rekke 

relevante sentrale miljøaspekter. 

De felles kriteriene (felles kriterier) omfatter også kriterium 1963, «Andre miljøaspekter», som forplikter foretaket til å gjøre en 

vurdering for å se om det er andre miljøaspekter ved virksomheten som ikke er omfattet av de felles kriteriene og de bransje-

spesifikke kriteriene: «Det skal gjøres en vurdering for å se om det er andre miljøaspekter i virksomheten som er vesentlige, og som 

krever tiltak og eventuelt måling og oppfølging i handlingsplanen.» Miljøfyrtårn definerer imidlertid ikke hvordan dette kriteriet 

skal anvendes, for eksempel hva slags aspekter som skal tas i betraktning (direkte eller indirekte), og hvordan omfanget av 

virkningene av dem skal vurderes(4). Videre er det heller ikke klart hvordan oppfyllelsen av dette kriteriet skal vurderes, blant annet 

på hvilket grunnlag Miljøfyrtårn-sertifisøren skal kunne sikre at alle vesentlige miljøaspekter er identifisert(5). 

Kriteriene på listen kontrolleres i forbindelse med kontroll/sertifisering, og alle må være oppfylt før(6) sertifisering kan gis. 

Kriteriene skal kontrolleres på nytt hvert tredje år i forbindelse med resertifisering. 

3) Beskrivelse av kriteriene for vurdering av hvor betydelige miljøvirkningene er. 

Vurderingen av miljøvirkningene gjøres gjennom prosessen med å utvikle bransjekriterier. Vurderingen utføres altså ikke av 

organisasjonen, men vurderes på sektornivå av berørte parter i bransjen. EMAS vedlegg I nr. 3 inneholder nærmere retningslinjer 

og kriterier for å vurdere betydningen av miljøvirkninger på organisasjonsnivå. Miljøfyrtårn har ikke framlagt slike retningslinjer; 

vurderingen utføres snarere på bransjenivå av rådgivende ekspertgrupper. 

4) og 5) Eksisterende framgangsmåter og praksis og vurdering av tilbakemeldinger fra undersøkelser av tidligere 

hendelser. 

Eksisterende framgangsmåter og praksis er undersøkt og vurdert på bakgrunn av bransjekriteriene. Før sertifisering må det 

utarbeides en første årlig klima- og miljørapport som legges ved miljøredegjørelsen. Rapporten inneholder positive og negative 

punkter i organisasjonens miljøstyring. Den tar uttrykkelig hensyn til «gjennomførte tiltak» for å rette på situasjoner som ikke 

var/er optimale. Basert på disse opplysningene skal det utarbeides en handlingsplan (handlingsplan med mål). 

Kommisjonens konklusjon 

Den foreløpige analysen i Miljøfyrtårn-ordningen bygger på et kriteriesett basert på miljøaspekter som er identifisert på 

sektornivå. Miljøfyrtårn-ordningen kan ta behørig hensyn til en vesentlig del av organisasjonens potensielle miljøaspekter når 

den definerer bransjekriteriene. I forbindelse med forberedelsene til sertifisering skal organisasjonen så ta opp disse aspektene i 

sin vurdering av i hvilken grad de fastsatte kriteriene er oppfylt. 

Ifølge EMAS skal det gjennomføres en individuelt tilpasset analyse av organisasjonens spesifikke direkte og indirekte 

miljøaspekter, og organisasjonen skal fastsette kriterier for å fastslå omfanget av virkningene knyttet til de ulike aspektene som 

er identifisert i forbindelse med den enkelte organisasjon. Hensikten med denne organisasjonsrettede metoden er å identifisere 

aspekter som har betydning for den aktuelle organisasjonen, og ikke for sektoren som sådan. Denne individuelle tilpasningen er 

en av de viktigste forskjellene mellom de to ordningene.  

  

(1) http://www.miljofyrtarn.no/dokumenter/bransjekrav/844-general-industry-criteria/file og http://www.miljofyrtarn.no/dokumenter/ 

bransjekrav/866-guidance-to-the-general-industry-criteria/file 

(2) Statistikker fra Miljøfyrtårn når det gjelder hoteller: http://miljofyrtarn.no/dokumenter/bransjekrav/864-industry-criteria-hotel/file og når 

det gjelder dagligvare: http://miljofyrtarn.no/dokumenter/bransjekrav/863-industry-criteria-retail-grocery-store/file 

(3) http://eco-lighthouse.org/statistikk/ 

(4) Miljøfyrtårns veiledning til felles kriterier per 4.5.2017 – kriterium 1963: «Det vil være tilstrekkelig med en egen vurdering av ytterligere 

miljøaspekter, der virksomheten anser det som nødvendig å iverksette reduserende tiltak..Virksomheten står fritt med hensyn til metodevalg 

for å komme frem til disse miljøaspektene. Men kan knyttes opp til risikoanalysen på ytre miljø.» 

(5) Miljøfyrtårn-sertifisørene er opplært til å vurdere overholdelsen av faktiske kriterier, ikke til å foreta noen særskilt vurdering av de ulike 

miljøaspektene. 

(6) Se også krav 4: Etterlevelse av regelverket 
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Miljøfyrtårn-ordningens felles kriterium 1963, som krever at det også tas hensyn til relevante «Andre miljøaspekter», kan brukes til 

å utvide analysen og gjennomføre en mer spesifikk gjennomgang. I veiledningen til dette kriteriet anbefaler Miljøfyrtårn-ordningen 

at dette kan anvendes i forbindelse med risikoanalysen. Den definerer imidlertid ikke hvordan betydningen av disse ytterligere 

aspektene skal vurderes. 

Begge strategiene er verdifulle og har både fordeler og ulemper, men metodene som anvendes, er svært forskjellige. De forfølger et 

lignende mål — å identifisere vesentlige miljøaspekter, men med ulike metoder. Miljøfyrtårn-ordningen fokuserer på å identifisere 

miljøaspekter på sektornivå, mens EMAS tar sikte på å identifisere vesentlige aspekter på organisasjonsplan. Av denne grunn kan 

de to strategiene ikke anses som likeverdige(1). 

 

På grunnlag av disse opplysningene anser Kommisjonen at den delen av Miljøfyrtårn-ordningen som gjelder utarbeidelse av 

en miljøgjennomgang, delvis er i samsvar med de tilsvarende kravene i EMAS. 
 

Mulige tiltak for å nærme seg EMAS 

Selv om denne delen av Miljøfyrtårn-ordningen ikke kan anses som likeverdig, viser analysen at det foreligger nært samsvar 

med mange tilhørende EMAS-krav. For å oppnå samsvar med alle tilsvarende krav bør følgende elementer legges til: 

— En overgang fra en strategi basert på risikoanalyse til en strategi og metode basert på EMAS vedlegg I, med sikte på også å 

identifisere vesentlige miljøaspekter som ikke omfattes av bransjekriteriene. 

— I denne forbindelse burde felles kriterium 1963 anvendes på grunnlag av bestemmelsen om miljøredegjørelsen i henhold til 

EMAS. 

— Sertifisøren i henhold til Miljøfyrtårn-ordningen skal benytte en hensiktsmessig metode for å påse at eventuelle andre 

miljøaspekter, indikatorer og lovfestede krav er identifisert og håndtert. 

DEL 3 

Fastsettelse av en miljøpolitikk 

 

Tilsvarende EMAS-krav 

Den øverste ledelsen skal fastsette organisasjonens miljøpolitikk. Denne politikken skal omfatte de ulike elementene nevnt i 

vedlegg II til EMAS-forordningen. (Artikkel 4 nr. 1 bokstav b) og vedlegg II punkt A.2) 
 

Vurdering av tilsvarende Miljøfyrtårn-krav 

Miljøfyrtårn-ordningen omfatter et formelt krav om fastsettelse av mål i kriterium 1945 («Virksomheten skal fastsette miljø-

policy(2) og mål for helse, miljø og sikkerhet. Dokumenteres i virksomhetens miljøledelsessystem, eller under handlingsplan i 

Miljøfyrtårns årlige klima- og miljørapport»). Miljøpolitikken og de spesifikke miljømålene håndteres først ved at det før 

sertifiseringen fastsettes kriterier som deretter angis i miljøredegjørelsen (miljøkartlegging). I neste fase kontrolleres 

miljøprestasjonen opp mot utvalgte indikatorer i den årlige klima- og miljørapporten, som også inneholder en handlingsplan for 

kontinuerlig forbedring. 

Kommisjonens konklusjon 

I henhold til det nylig reviderte kriteriet 1945 er foretaket forpliktet til å definere en miljøpolitikk. Kombinasjonen av 

miljøredegjørelsen, der kriteriene fastsettes, og den årlige klima- og miljørapporten, der indikatorene kontrolleres og målene 

fastsettes, bidrar til miljøpolitikken og gjør den lettere å gjennomføre. 

Viljen til å bli sertifisert etter Miljøfyrtårn-ordningen og til å skrive under på vilkårene og forpliktelsene i Miljøfyrtårn-

ordningen viser at man har til hensikt å styrke håndteringen av miljøaspektene og kontinuerlig forbedre miljøprestasjonene. Den 

årlige klima- og miljørapporten omfatter en «handlingsplan» og ansporer derfor til kontinuerlig forbedring.  

  

(1) Det er spesielt viktig å understreke disse forskjellene i metode når det gjelder artikkel 4 i forordningen. Å erstatte EMAS’ miljøgjennom-

gang med Miljøfyrtårn-ordningens miljøkartlegging vil ikke fungere i forbindelse med gjennomføring av EMAS. 

(2) I samsvar med EMAS vedlegg II punkt A.2 
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Den årlige klima- og miljørapporten skal godkjennes av ledelsen i forbindelse med dens årlige gjennomgang. 

  

På grunnlag av disse opplysningene anerkjenner Kommisjonen at den delen av Miljøfyrtårn-ordningen som gjelder fastsettelse 

av en miljøpolitikk, er i samsvar med de tilsvarende kravene i EMAS og derfor kan anses som likeverdig. 
  

DEL 4 

Kontroll av etterlevelse av regelverket 

Tilsvarende EMAS-krav 

EMAS pålegger organisasjonene å 

1. angi sine rettslige forpliktelser knyttet til miljøet, 

2. sikre at disse kravene oppfylles, 

3. fastsette egnede framgangsmåter for å oppfylle disse kravene fortløpende, 

4. framlegge faktiske bevis og dokumentasjon på etterlevelsen. 

 (Artikkel 4 nr. 1 bokstav b) og nr. 4 og vedlegg II punkt A.3.2, B.2 og A.5.2) 

Vurdering av tilsvarende Miljøfyrtårn-krav 

1. Før Miljøfyrtårn-sertifiseringen skal konsulenten utarbeide en liste over kriterier. I henhold til felles kriterium 1944(1) har 

foretaket plikt til å sikre sertifisøren/miljøkontrolløren (og dessuten hele selskapet) tilgang til en ajourført oversikt over 

relevante lover og forskrifter som gjelder for foretaket. 

Gjennom det statlige norske nettstedet Regelhjelp(2) vil foretaket basert på sitt organisasjonsnummer få en liste over hvilke 

lover og forskrifter det må overholde, slik at det blir lettere å overholde dette kriteriet. De lover og forskrifter som er mest 

relevante for bransjen, utgjør en del av de felles kriteriene og bransjespesifikke kriteriene (merket med §) som må 

overholdes for sertifisering og resertifisering. Ledelsens årlige gjennomgang sikrer at oversikten ajourføres årlig (gjennom 

den årlige HMS-gjennomgangen). 

Listen over kriterier inneholder også kriterier som organisasjonen er pålagt i henhold til lov eller forskrift. 

Eksempler: 

— Lovfestet allment kriterium 42: «farlig avfall (og ...) skal lagres forsvarlig og leveres til (...) mottak i henhold til 

avfallforskriften». 

— Lovfestet spesifikt kriterium 311: «Avløpsvann skal jevnlig måles og prøvetas iht bestemmelser i lokale forskrifter, jf. 

forurensingsforskriften §15A-3 og 4.»  

2. Foretaket skal gjøre en egenvurdering før sertifiseringen og bekrefte samsvar med disse kriteriene. Kriteriene skal deretter 

kontrolleres på nytt under sertifiseringen av en uavhengig miljøkontrollør/sertifisør fra tredjemann. Før Miljøfyrtårn-sertifikatet 

utstedes, skal Stiftelsen Miljøfyrtårn igjen kontrollere arbeidet utført av konsulenten, foretaket og sertifisøren/miljøkontrolløren 

og godkjenne det. Sjekken skal gjentas ved resertifiseringen hvert tredje år. Alle kriteriene må oppfylles før sertifiseringen kan 

gjøres, også de felles og de spesifikke kriteriene som er hentet direkte fra norsk lovgivning og innarbeidet i Miljøfyrtårn-

kriteriene (merket med «§»). Avvik i forhold til et lovfestet krav som ikke er et Miljøfyrtårn-kriterium, håndteres i felles 

kriterium 1950, som forplikter foretakene til å fastsette rutiner for rapportering og håndtering av avvik i forhold til regelverket. 

På grunnlag av dette kriteriet kan foretaket sertifiseres dersom det viser at det har et system for å håndtere avvik. 

Sertifisøren/miljøkontrolløren skal kontrollere overholdelse av Miljøfyrtårn-kriteriene og kontrollere at foretaket har innført en 

framgangsmåte for å rette opp manglende overholdelse av allmenne lovbestemmelser. 

I motsetning til EMAS krever ikke Miljøfyrtårn-ordningen at organisasjonene skal gi sertifisøren bevis på fullstendig 

overholdelse av miljølovgivningen(3) utover de spesifikke (lovfestede) kriteriene.  

  

(1) Felles kriterium 1944: Virksomheten skal ha tilgjengelig en oppdatert oversikt over relevante lover og forskrifter innenfor helse, miljø og 

sikkerhet. 

(2) http://www.regelhjelp.no/ og http://www.miljofyrtarn.no/dette-er-milj%C3%B8fyrt%C3%A5rn/bransjekriterier 

(3) EMAS-forordningen, vedlegg II nr. B.2.2. 
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3. Resertifisering skal gjøres hvert tredje år. Da skal alle kriterier kontrolleres på nytt, herunder felles kriterium 1950 om 

avvik. Foretaket kan ikke resertifiseres dersom ikke alle kriterier er oppfylt. 

Dokumentasjonen på at regelverket etterleves, vurderes av sertifisøren under (re-)sertifiseringen, men er derfor begrenset til 

sertifisørens kompetanse (se krav om akkreditering). Imidlertid er de lovfestede kriteriene formulert på en slik måte at en 

opplært sertifisør/miljøkontrollør er i stand til å vurdere etterlevelsen og dokumentere om kravene er oppfylt. Sertifisøren/ 

miljøkontrolløren skal også kontrollere at foretaket har den ajourførte oversikten over lover og forskrifter tilgjengelig, og at det 

finnes et system for å håndtere avvik. 

At de lovfestede kravene overholdes, sikres videre ved den årlige interne HMS-revisjonen, som inngår i ledelsens årlige 

gjennomgang. HMS-revisjonen skal ta opp alle former for avvik fra lovfestede krav. 

På Miljøfyrtårn-portalen finnes veiledning og eksempler på rutiner for å håndtere avvik (felles kriterium 1950). 

4. I samsvar med beskrivelsen gitt i nr. 2 i dette avsnitt skal den framlagte dokumentasjon begrense seg til de spesifikke 

lovfestede kravene som omfattes av Miljøfyrtårn-kriteriene, og skal ikke dekke alle gjeldende lovfestede miljøkrav. 

Dokumentasjonen skal framlegges og lagres gjennom Miljøfyrtårn-ordningens digitale grensesnitt. 

Kommisjonens konklusjon 

I likhet med prosessen som er fastsatt for miljøredegjørelsen (foreløpig analyse), bygger Miljøfyrtårn-ordningen på et 

kriteriumbasert system for å vurdere organisasjonenes etterlevelse av regelverket. Et slikt system sammen med det statlige 

nettstedet Regelhjelp(1) anses å gi god oversikt over de lovfestede kravene som bør oppfylles i henhold til EMAS. 

Først gjøres en egenvurdering før sertifiseringen av om alle Miljøfyrtårn-kriterier er oppfylt, herunder de lovfestede kriteriene, 

og dette kontrolleres så av miljøkontrolløren/sertifisøren i forbindelse med sertifiseringen. Ved det minste avvik i forhold til ett 

enkelt kriterium blir det ikke utstedt noe sertifikat. 

Bevis på at (de lovfestede) Miljøfyrtårn-kriteriene er oppfylt, skal gjøres tilgjengelig gjennom systemet. Miljøfyrtårn-ordningen 

krever også at organisasjonen har innført en rutine for å rapportere og håndtere gjenstående tilfeller av avvik(2) fra lovfestede 

bestemmelser. At de viktigste lovene og forskriftene knyttet til helse, miljø og sikkerhet, blir fulgt, blir kontrollert årlig ved 

hjelp av HMS-sjekklisten, som skal bekreftes og undertegnes av daglig leder og gjennomgås av ledelsen. Veiledningen til felles 

kriterium 1944 sier uttrykkelig at det kreves overholdelse av, ikke bare oversikt over lovfestede krav. 

I motsetning til EMAS inneholder ikke Miljøfyrtårn-ordningen noe kriterium som krever at organisasjonen skal overholde alle 

lovfestede miljøkrav. I stedet trekker Miljøfyrtårn-ordningen fram den viktigste miljølovgivningen gjennom relevante 

bransjekriterier og omformulerer de mest relevante delene av lovgivningen slik at de skal vært fullt ut forståelige for foretak og 

sertifisør. 

Ved avvik fra lovfestede krav som ikke omfattes av Miljøfyrtårn-ordningens lovfestede kriterier, kan sertifisering videre gis 

under forutsetning av at foretaket har innført rutiner for rapportering og håndtering av avvik etter HMS-forskriften(3). 

En annen tydelig forskjell gjelder miljøkontrollørens kompetanse. EMAS’ miljøkontrollører skal kunne oppdage om deler av 

lovgivningen er utelatt, og de skal derfor være formelt kvalifisert i så måte. Miljøfyrtårn-kontrollører får derimot opplæring som 

generalister. Miljøfyrtårn-ordningen foregriper dette ved å formulere (de lovfestede) kriterier på en klar og forståelig måte, men 

det kan stilles spørsmål ved miljøkontrollørens kompetanse til å identifisere manglende overholdelse av lovgivningen utover de 

lovfestede kriteriene som er fastsatt på forhånd. 

Endelig er det også en forskjell sammenlignet med EMAS når det gjelder hvor ofte den eksterne kontrollen skal gjennomføres. 

Miljøfyrtårn-ordningen krever full resertifisering hvert tredje år. Da skal alle kriterier, også kriteriene knyttet til lovfestede krav, 

kontrolleres på nytt. I EMAS inngår resultater med hensyn til lovfestede bestemmelser også i EMAS-kontrollørens årlige 

godkjenning av miljøredegjørelsen. Merk imidlertid at 98 % av alle Miljøfyrtårn-foretak ville kommet inn under unntaket for 

små organisasjoner i henhold til artikkel 7 dersom de ble EMAS-sertifisert, og at intervallet mellom revisjoner (hvert annet år) 

og resertifiseringer (hvert fjerde år) da ville ha kommet nærmere Miljøfyrtårn-ordningen.  

  

(1) http://www.regelhjelp.no/ 

(2) Felles kriterium 1950: «Virksomheten skal ha etablert en rutine for å rapportere og behandle avvik.» 

(3) http://eco-lighthouse.org/statistikk/ veiledningen til kriteriene finnes sist i dokumentet 
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På grunnlag av disse opplysningene anser Kommisjonen at den delen av Miljøfyrtårn-ordningen som gjelder kontroll av 

etterlevelse av regelverket, delvis er i samsvar med de tilsvarende kravene i EMAS. 
  

Mulige tiltak for å nærme seg EMAS 

Selv om denne delen av Miljøfyrtårn-ordningen ikke kan anses som likeverdig, viser analysen at det foreligger nært samsvar 

med mange av de tilsvarende kravene i EMAS. For å oppnå samsvar med alle tilsvarende krav bør følgende elementer legges 

til: 

— Endre teksten i felles kriterium 1944 slik at den også angir at organisasjonene skal sikre at alle lovfestede miljøkrav er 

identifisert og oppfylt før sertifisering. 

— Kreve at foretaket på anmodning skal kunne framlegge dokumentasjon på at relevante lovfestede miljøkrav er oppfylt. 

— Sikre at etterlevelse av regelverket blir kontrollert av en tredjemannsrevisor som er akkreditert eller har lisens, hvert år for 

store organisasjoner og hvert annet år for små og mellomstore bedrifter. 

DEL 5 

Mål og miljøprogram fastsatt for å sikre kontinuerlig forbedring 

  

Tilsvarende EMAS-krav 

1. Organisasjonen skal ha fastsatt mål for å sikre kontinuerlig forbedring av miljøprestasjonen (artikkel 1 og vedlegg II nr. B.3 

og B.4.3). 

2. For å nå disse målene skal et miljøhandlingsprogram fastsettes og gjennomføres. (Artikkel 18 nr. 7 og vedlegg II punkt A.2 

og A.3.3). 
  

Vurdering av tilsvarende Miljøfyrtårn-krav 

I henhold til Miljøfyrtårn-ordningens framgangsmåter skal det før en organisasjon kan sertifiseres, utarbeides en detaljert 

miljøredegjørelse (miljøkartlegging, en sjekkliste med relevante felles kriterier og relevante spesifikke kriterier som skal brukes 

ved sertifisering) og den første årlige klima- og miljørapporten, som skal inneholde de miljømål og tiltak som er planlagt for det 

kommende året, samt gjeldende miljøprestasjoner. 

Deretter skal det hvert påfølgende år (innen 1. april) inngis en årlig klima- og miljørapport via Miljøfyrtårns nettportal. 

Miljøprestasjonen sammenlignes med det foregående året. Rapporten skal oppsummere de tiltak som er iverksatt, samt målene og 

delmålene som er nådd, og inneholde en handlingsplan for det kommende året. De(n) årlige klima- og miljørapporten(e) 

kontrolleres av sertifisøren/miljøkontrolløren ved førstegangs sertifisering og ved resertifisering hvert tredje år. Den kontrolleres 

hvert år i forbindelse med ledelsens årlige gjennomgang. 

Den årlige klima- og miljørapporten genereres i Miljøfyrtårns nettportal på grunnlag av et sett allmenne indikatorer og 

indikatorer knyttet til bransjespesifikke kriterier. Miljømålene og handlingsplanen i klima- og miljørapporten skal vise 

kontinuerlig forbedring. Prosedyren er angitt i veiledningen til felles kriterium 7(1), tilhørende veiledning og Miljøfyrtårns 

nettportal. 

Felles kriterium 1963 (Andre miljøaspekter) slår videre fast at «Det skal gjøres en vurdering for å se om det er andre 

miljøaspekter i virksomheten som er vesentlige, og som krever tiltak og eventuelt måling og oppfølging i handlingsplanen.» 

Handlingsplanen kan altså omfatte alle aspekter som er spesifikke for foretaket, og som ikke dekkes av de felles eller spesifikke 

kriteriene. 

For foretak som ønsker å utvide sin klima- og miljørapport ytterligere, tilbyr Miljøfyrtårn tjenesten foretaksspesifikke 

indikatorer (virksomhetsspesifikke sjekkpunkter), der skreddersydde spørsmål og indikatorer som foretaket har definert, legges 

til rapporten.  

  

(1) http://eco-lighthouse.org/statistikk/ veiledningen til kriteriene finnes sist i dokumentet 
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Kommisjonens konklusjon 

I forbindelse med sertifiseringen skal det utarbeides et innledende miljøstyringsprogram som inneholder vurderingskriterier og 

mål. Organisasjonens miljøprestasjon, framdrift og miljømål vurderes hvert år i den årlige klima- og miljørapporten generert i 

Miljøfyrtårns nettportal. 

Miljøprogrammet ajourføres og vurderes på nytt i en ny miljøredegjørelse hvert tredje år i forbindelse med resertifiseringen. 

Selv om disse prosessene fokuserer på aspekter som omfattes av et kriteriesett når miljøstyringsordningen utformes (herunder 

tilleggsaspektene som omfattes av felles kriterium 1963(1)), kan de sikre kontinuerlig forbedring av miljøprestasjonen knyttet til 

disse aspektene. 

  

På grunnlag av disse opplysningene anerkjenner Kommisjonen at den delen av Miljøfyrtårn-ordningen som gjelder mål og 

miljøprogram fastsatt for å sikre kontinuerlig forbedring, er i samsvar med de tilsvarende kravene i EMAS og derfor kan 

anses som likeverdig. 
  

DEL 6 

Organisasjonsstruktur (roller og ansvarsområder), opplæring og arbeidstakermedvirkning 

  

Tilsvarende EMAS-krav 

1. Ledelsen skal sikre tilgang til de ressursene (herunder menneskelige ressurser) som er nødvendige for å sikre at system 

fungerer etter hensikten. Roller og ansvarsområder bør fastsettes, dokumenteres og kommuniseres (vedlegg II punkt A.4.1). 

2. Den øverste ledelsen skal peke ut en eller flere representanter som skal ha fastsatte oppgaver, ansvar og myndighet til å 

sikre at miljøstyringsordningen blir korrekt gjennomført og opprettholdt, og rapportere til den øverste ledelsen om 

miljøstyringssystemets virkningsgrad (vedlegg II punkt A.4.1). 

3. Arbeidstakerne bør gis opplæring for å dekke miljøstyringsordningens behov (artikkel 1 og vedlegg II punkt A.4.2). 

4. Arbeidstakerne bør delta aktivt i forbedringen av organisasjonens miljøprestasjoner. (Artikkel 1 og vedlegg II punkt A.4.2 

og B.4). 
  

1. Forpliktelse fra ledelsens side til å gjennomføre ordningen på en god måte og stille de nødvendige ressurser til rådighet: 

I henhold til felles kriterium 1946: «Virksomheten skal utarbeide et organisasjonskart eller lignende som dekker sentrale roller. 

Eksempler er miljøfyrtårnansvarlig, verneombud, leder av arbeidsmiljøutvalg, HMS-ansvarlig, innkjøpsansvarlig og 

brannansvarlig.» 

Ifølge norsk lovgivning skal den øverste ledelsen være ansvarlig for ledelsen av foretaket, herunder for HMS-ledelsen og 

dermed implisitt for gjennomføringen av miljøstyringsordningen. Dersom nødvendige ressurser ikke stilles til rådighet, vil det 

automatisk avdekkes mangler i den neste HMS-rapporten og den årlige klima- og miljørapporten. Manglene vil deretter måtte 

tas i betraktning i ledelsens årlige gjennomgang. En slik situasjon vil også gjøre det vanskeligere å bli resertifisert. 

2. Særlige representanter for miljøstyringssystemet: 

Et medlem av personalet utpekes som miljøansvarlig (Miljøfyrtårnansvarlig). Dette trenger ikke være en oppgave på heltid – 

det kommer an på organisasjonens størrelse. Den miljøansvarlige kan ha fått opplæring av konsulenten i forbindelse med den 

første sertifiseringen eller av sin forgjenger. Han/hun har til oppgave å 

— fungere som kontaktperson for konsulenten (i begynnelsen av prosessen), 

— fungere som kontaktperson for sertifisøren/miljøkontrolløren ved førstegangs sertifisering og resertifisering, 

— sikre at bransjekriteriene oppfylles,  

  

(1) Felles kriterium 1933: «Det skal gjøres en vurdering for å se om det er andre miljøaspekter i virksomheten som er vesentlige, og som 

krever tiltak og eventuelt måling og oppfølging i handlingsplanen.» 
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— lære opp og motivere sine kolleger, 

— utarbeide og sende inn den årlige klima- og miljørapporten i Miljøfyrtårns nettportal, 

— drøfte denne rapporten med ledelsen på ledelsens årlige gjennomgang (ledelsens gjennomgang), og med personalet på 

personalmøter, distribuere årsrapporten i organisasjonen gjennom intranett eller andre interne kommunikasjonskanaler, 

— særlig kommunisere organisasjonens overordnede miljøpolitikk og målene for kommende år i samsvar med den årlige 

klima- og miljørapporten, overfor sine kolleger, 

— kontinuerlig bidra til forbedring. 

Miljøfyrtårn har innført nettbasert opplæring for å lære opp den miljøansvarlige (miljøfyrtårnansvarlig) i hvordan den årlige 

klima- og miljørapporten skal fylles ut, og særlig i hva som skal til for resertifisering. 

Miljøfyrtårn har utarbeidet en instruks for den miljøansvarlige i henhold til felles kriterium 1947: «Virksomheten skal utarbeide 

en instruks for miljøfyrtårnansvarlig. Den miljøansvarlige bør involvere, motivere og inkludere de ansatte i organisasjonen. 

Miljøfyrtårn anser at aktiv arbeidstakermedvirkning er en hjørnestein i Miljøfyrtårn-systemet.» 

I større organisasjoner kan også andre ansatte delta gjennom en miljøstyringsgruppe(1) (miljøgruppe). Miljøstyringsgruppen kan 

være integrert i arbeidsmiljøutvalget, som er lovpålagt i alle organisasjoner med mer enn 50 ansatte. 

3. Opplæring: 

Foretak og organisasjoner er bundet av felles kriterium 1951: «Virksomheten skal ha rutiner for å lære ansatte opp i 

grunnleggende helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS) og holde dem oppdatert på endringer. Opplæringen skal omfatte gode 

rutiner for ytre miljø.» 

Formålet er å sikre at de ansatte har tilstrekkelige kunnskaper og ferdigheter til å kunne utføre sitt arbeid korrekt og i samsvar 

med HMS-forskriftene. Hvor omfattende de ansattes opplæring skal være, vil avhenge av risikoene som er knyttet til foretakets 

virksomhet. Miljøfyrtårn har som grunntanke at det er organisasjonen som har best kunnskap om seg selv og sine ansattes 

ferdigheter/behov, og derfor er den som best kan bedømme hvilken opplæring som trengs. Kriteriet kontrolleres muntlig (av 

sertifisøren/miljøkontrolløren) gjennom spørsmål om hvilke framgangsmåter foretaket har med hensyn til opplæring av ansatte 

og nyansatte når det gjelder HMS. 

Det avgjørende spørsmålet er om opplæringen er innrettet mot å forbedre miljøprestasjonene eller bare fokuserer på formelle 

Miljøfyrtårn-spørsmål og håndtering av HMS-risiko. Den HMS-sjekklisten Miljøfyrtårn bruker for å vurdere om Miljøfyrtårn-

rutinene er kjent blant de ansatte, bekrefter at opplæringen omfatter mer enn rutiner og tar opp viktige miljøområder som 

avfallshåndtering, energieffektivitet og håndtering av farlige stoffer. 

4. Arbeidstakermedvirkning: 

For å oppfylle EMAS-kravene må de ansatte delta i prosessen for kontinuerlig forbedring av organisasjonens miljøprestasjon. 

Det skal utpekes en miljøgruppe i organisasjonen, og de ansatte skal delta aktivt i miljøarbeidet(2). De ansatte skal gjøres kjent 

med innholdet i klima- og miljørapporten og skal også uttrykkelig delta i prosessene som bidrar til å forbedre miljøprestasjonen, 

for eksempel gjennom avfallssortering. Ulike kriterier (1953, 1962, 36) underbygger målet om kontinuerlig forbedring gjennom 

bruk av en «idébank». Disse idébankene som Stiftelsen Miljøfyrtårn tilbyr, inneholder ulike tiltak for å forbedre prestasjonene 

på ulike miljøområder som transport, avfall eller energi, i samarbeid med de ansatte i organisasjonen.  

  

(1) Merk at arbeidsmiljøutvalg og miljøgruppe er to forskjellige enheter. Et arbeidsmiljøutvalg er lovpålagt når det er mer enn 50 ansatte. En 

miljøgruppe er ikke obligatorisk, men anbefales av Miljøfyrtårn for organisasjoner med mer enn et visst antall ansatte. Det kan være en og 

samme enhet, for å sikre at organiseringen blir effektiv, og at Miljøfyrtårn integreres i eksisterende ledelsesstrukturer. 

(2) Veileder for konsulenter ved Miljøfyrtårns sertifiseringsveileder av virksomheter 2016 — 3.2.4 Forankring og opprettelse av en 

miljøgruppe/prosjektgruppe 
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Kommisjonens konklusjon 

Ledelsen er ved lov pålagt å se til at personalressursene er tilstrekkelige til at HMS-prosedyrene fungerer etter hensikten, og må 

– i henhold til Miljøfyrtårn-reglene – også utnevne en Miljøfyrtårn-representant, på samme måte som i EMAS. Ansvarlige 

personer skal altså ha tilgang til de ressursene som trengs for at oppgavene skal kunne utføres slik de skal. 

Organisasjonene oppfordres også til å gi sine ansatte HMS-kompetanse, noe som også omfatter forbedring av miljøprestasjonen 

og å involvere de ansatte i gjennomføringen av miljøstyringsordningen og i miljøarbeidet. 

  

På grunnlag av disse opplysningene anerkjenner Kommisjonen at den delen av Miljøfyrtårn-ordningen som gjelder 

organisasjonsstruktur, opplæring og arbeidstakermedvirkning, er i samsvar med de tilsvarende kravene i EMAS og derfor 

kan anses som likeverdig. 
  

DEL 7 

Krav til dokumentasjon 

  

Tilsvarende EMAS-krav 

Ifølge EMAS kreves dokumentasjon av miljøpolitikk, mål, handlingsplaner, miljøstyringsordningens omfang og hoved-

elementer, for eksempel den dokumentasjonen som er nødvendig for effektiv planlegging og kontroll av prosesser som knytter 

seg til foretakets vesentlige miljøvirkninger. 

Vedlegg II punkt A.4.4 
  

Vurdering av tilsvarende Miljøfyrtårn-krav 

Dokumentasjon på hvordan miljøstyringsordningens rutiner og mål er organisert og gjennomført, skal være tilgjengelig. 

På Miljøfyrtårns nettsted presenteres en uttømmende liste over obligatoriske dokumenter som kreves for sertifisering, sammen 

med andre skjemaer, nyttige verktøy (verktøy) og sektorrelatert informasjon(1) med henblikk på sertifisering. Mange relevante 

dokumenter er lagret i Miljøfyrtårns nettportal(2) (Miljøfyrtårnportal). Miljøfyrtårn gir også råd om hvordan dokumentene bør 

struktureres og arkiveres. 

I veilederen for sertifisøren/miljøkontrolløren om felles kriterium 1944 bes sertifisøren/miljøkontrolløren kontrollere at 

dokumentasjonen og HMS-systemet arkiveres på en enkel og systematisk måte, og at foretaket vet hvordan de skal få tilgang til 

informasjonen. Dokumentasjonen knyttet til bransjekriteriene lagres i miljøredegjørelsen (miljøkartlegging) og Miljøfyrtårns 

nettportal. Foretaket kan velge å vise dokumentasjonen til sertifisøren/miljøkontrolløren på dennes møte, og det foreligger 

ingen plikt til å laste den opp i portalen. Sertifisøren/miljøkontrolløren skal skaffe seg et inntrykk av hvor godt de ansatte 

kjenner systemet på sertifiserings- eller resertifiseringsmøtet. 

Kommisjonens konklusjon 

Denne delen fokuserer på tilgjengeligheten av relevant dokumentasjon. Selv om de to ordningene ikke har samme omfang, kan 

den strukturen på informasjonen og arkiveringsstrukturen som Miljøfyrtårn tilbyr, anses som tilfredsstillende. 

  

På grunnlag av disse opplysningene anerkjenner Kommisjonen at den delen av Miljøfyrtårn-ordningen som gjelder krav til 

dokumentasjon, er i samsvar med de tilsvarende kravene i EMAS og derfor kan anses som likeverdig. 
  

Merk: Omfanget av Miljøfyrtårns dokumentasjonsprosedyre er per definisjon utformet for å oppfylle dokumentasjonsbehovene 

i Miljøfyrtårns styringssystem. Dersom en organisasjon ønsker å søke om EMAS-registrering, må dokumentasjonsprosedyrens 

omfang tilpasses slik at den omfatter alle EMAS-krav, herunder dem som for tiden ikke oppfylles av Miljøfyrtårn-ordningen.  

  

(1) http://miljofyrtarn.no/nyeverktoy og (eksempel) http://www.miljofyrtarn.no/2015-11-18-23-56-21/avfall 

(2) https://rapportering.miljofyrtarn.no/Account/Login?ReturnUrl=%2F Kontakt Miljøfyrtårn for tilgang. 
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DEL 8 

Virksomhetsstyring 

  

Tilsvarende EMAS-krav 

Virksomhet knyttet til identifiserte vesentlige miljøaspekter skal utføres på bestemte vilkår. For å sikre dette skal organi-

sasjonen 

1. etablere, iverksette og vedlikeholde dokumenterte prosedyrer for å kontrollere situasjoner der fravær av slike prosedyrer kan 

medføre avvik fra miljøpolitikken, miljømålene og miljødelmålene, 

2. angi driftskriteriene i prosedyren(e), 

 3. etablere, iverksette og vedlikeholde prosedyrer i tilknytning til de identifiserte vesentlige miljøaspektene ved varer og tjenester 

som organisasjonen bruker, og kommunisere aktuelle prosedyrer og krav til leverandører, inklusive kontraktspartnere. 
  

Vurdering av tilsvarende Miljøfyrtårn-krav 

1 og 2. Ifølge Miljøfyrtårn skal organisasjonen etablere en miljøpolitikk og definere spesifikke mål for miljøprestasjonen. 

Videre er norske foretak i henhold til Internkontrollforskriften pålagt å fastsette overordnede HMS-mål. 

Miljøfyrtårns felles kriterier 1945 og 1947 angir at styringssystemet må omfatte dokumenterte prosedyrer for å nå 

målene om helse, miljø og sikkerhet, herunder løpende samsvar med bransjekriteriene. Det skal være innført rutiner 

for håndtering av avvik (felles kriterium 1950). Ifølge andre Miljøfyrtårn-kriterier (1949) er foretaket pålagt å 

gjennomføre en (oppdatert) risikovurdering og utarbeide en tilhørende handlingsplan. 

Det må finnes særskilte prosedyrer for særskilte bransjer når det gjelder håndtering av farlige produkter som den 

aktuelle bransjen typisk bruker (bl.a. bransjespesifikke kriterier 983 og 984 for renholdsbransjen, 1931, 1932 og 

1933 for skade- og lakkverksteder og bransjespesifikt kriterium 14 for bilverksteder). 

3. Etter sertifisering må foretaket underrette sine kunder og leverandører om sine miljøtiltak (felles kriterium 5). Det 

skal fastsettes relevante miljøkriterier for alle betydelige innkjøp (felles kriterium 1954), og foretaket skal oppfordre 

sine viktigste leverandører til å bli miljøsertifisert. Foretaket skal også påvirke sine leverandører til å framlegge 

opplysninger om tredjeparts miljømerkede produkter i sin produktkatalog og statistikk over miljømerkede produkter 

som er innkjøpt (felles kriterium 1956). 

Kommisjonens konklusjon 

Denne delen fokuserer på prosedyrene som er innført for å sikre tilstrekkelig virksomhetsstyring. Strukturen i prosedyrene i 

Miljøfyrtårn-ordningen i kombinasjon med den norske Internkontrollforskriften og tilhørende informasjonsstrømmer kan anses 

som tilfredsstillende. 

  

På grunnlag av disse opplysningene anerkjenner Kommisjonen at den delen av Miljøfyrtårn-ordningen som gjelder 

Virksomhetsstyring, er i samsvar med de tilsvarende kravene i EMAS og derfor kan anses som likeverdig. 
  

DEL 9 

Beredskap og krisehåndtering 

  

Tilsvarende EMAS-krav 

1. Organisasjonen skal etablere, gjennomføre og holde ved like prosedyrer for å identifisere potensielle nødssituasjoner og 

ulykker og håndtere dem. 

2. Organisasjonen skal reagere på faktiske nødssituasjoner og ulykker og forebygge eller redusere påfølgende uheldige 

miljøpåvirkninger. 

3. Organisasjonen skal periodisk gjennomgå og om nødvendig revidere sine prosedyrer for beredskap og krisehåndtering. 

4. Organisasjonen skal også periodisk prøve ut slike prosedyrer når dette er praktisk mulig. 

 (Vedlegg II punkt A.4.7) 
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Vurdering av tilsvarende Miljøfyrtårn-krav 

Dette reguleres gjennom felles kriterium 1949: «Virksomheten skal fremvise en oppdatert risikovurdering som omfatter indre 

og ytre miljø med tilhørende handlingsplan.» 

For visse bransjer der denne bestemmelsen er spesielt relevant, er det fastsatt særlige lover og forskrifter. Det er enkelt for 

norske foretak å kontrollere hvilke lover og forskrifter de er underlagt, ved å gå inn på det statlige nettstedet Regelhjelp(1), der 

foretaket kan legge inn sitt entydige organisasjonsnummer og da få opp en liste over relevant lovgivning. Eksempler på 

relevante lover og forskrifter med hensyn til beredskap og krisehåndtering for ulike bransjer finnes på nettstedet til Direktoratet 

for sivil beredskap (DSB)(2). Det bør imidlertid bemerkes at Miljøfyrtårn vanligvis ikke sertifiserer tungindustri eller foretak 

med komplekse miljøutfordringer. 

Miljøfyrtårns bransjespesifikke kriterier inneholder også bestemmelser om beredskap og krisehåndtering, men i noen tilfeller, 

for eksempel når det gjelder skipsverft, synes dette begrenset til lister over farlige stoffer og bestemmelser om førstehjelpskurs. 

For foretak som bruker kjemikalier eller andre stoffer (for eksempel renserier), håndterer de bransjespesifikke kriteriene disse 

problemstillingene. 

Kommisjonens konklusjon 

Beredskap og krisehåndtering er sterkt regulert(3) i norsk lov. Miljøfyrtårn supplerer dette med felles kriterier og bransje-

spesifikke kriterier der dette er relevant. 

Ved sertifisering, resertifisering og prosessen som avsluttes med ledelsens årlige gjennomgang, kontrolleres reglene om 

risikobevissthet, beredskap og krisehåndtering og om de blir effektivt anvendt, samt gjennomgangen av rutinene. 

  

På grunnlag av disse opplysningene anerkjenner Kommisjonen at den delen av Miljøfyrtårn-ordningen som gjelder beredskap 

og krisehåndtering, er i samsvar med de tilsvarende kravene i EMAS og derfor kan anses som likeverdig. 
  

DEL 10 

Kontroll, internrevisjon og korrigerende tiltak 

  

Tilsvarende EMAS-krav 

1. Som en del av sitt miljøstyringssystem og i samsvar med sine mål skal organisasjonen etablere, iverksette og vedlikeholde 

en eller flere prosedyrer for å kontrollere regelmessig de viktigste egenskapene ved sin virksomhet som kan ha en vesentlig 

miljøvirkning, og treffe korrigerende tiltak ved behov. (Vedlegg II punkt A.5.1) 

Organisasjonen skal gjennomføre en intern revisjon for å vurdere styringssystemene som er innført, og kontrollere om de er 

i samsvar med organisasjonens politikk og program (herunder etterlevelse av regelverket) i samsvar med kravene fastsatt i 

artikkel 4 nr. 1 bokstav c), artikkel 9 og vedlegg III. Revisjonen skal utføres minst en gang i året av kvalifiserte revisorer, og 

revisjonsprogrammet, som skal omfatte alle aktiviteter i organisasjonen, skal fullføres i intervaller på høyst tre år (eller fire 

år for små og mellomstore bedrifter). 

2. Organisasjonen skal etablere, iverksette og vedlikeholde en eller flere prosedyrer for å identifisere, korrigere og undersøke 

faktiske og potensielle avvik og iverksette korrigerende tiltak og forebyggende tiltak. Resultatene av korrigerende og 

forebyggende tiltak som er gjennomført, skal registreres og deres effektivitet skal gjennomgås. (Vedlegg II punkt A.5.3) 

3. Resultatet av den interne revisjonen skal framlegges i en rapport til ledelsen om konklusjonen og resultatene fra revisjonen. 

Rettslig grunnlag (artikkel 4 nr. 1 bokstav b) og c), artikkel 6 nr. 2 bokstav a), artikkel 9, vedlegg II punkt A.5 og vedlegg 

III) 
  

  

  

(1) http://www.regelhjelp.no/ 

(2) https://www.dsb.no/ Lenke til Lovdata (brann, eksplosjon, farlige stoffer osv.): https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2002-06-14-

20#KAPITTEL_2 

(3) https://www.dsb.no/ 
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Vurdering av tilsvarende Miljøfyrtårn-krav 

1. Kontrollere de viktigste egenskapene ved virksomheten og utføre en internrevisjon for å vurdere om miljøstyringsordningen 

er i samsvar med organisasjonens politikk og program 

Felles kriterium 6 lyder: «Virksomhetens ledelse skal gjennomføre en årlig gjennomgang for å vurdere om HMS systemet og 

miljøfyrtårnrutinene fungerer etter hensikten.» Merk at dette kriteriet er merket med §, som angir rettslig grunnlag. 

Veiledningen til felles kriterium 6 fastsetter også at «Kriteriet er hjemlet i Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhets-

arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5.8. Virksomheten skal overvåke HMS systemet og årlig gjennomføre system og 

intern revisjon for å påse at HMS systemet fungerer etter hensikten. Miljøfyrtårns ytre miljørutiner er integrert i HMS systemet og 

blir en naturlig del av intern revisjonen. Ledelsen har hovedansvar for HMS systemet og de integrerte Miljøfyrtårn rutinene og skal 

årlig gjennomgå at det fungerer. Hvordan ledelsens gjennomgang gjennomføres i praksis varierer fra store konsern til små 

virksomheter. Viktig at det blir gode praktiske løsninger. (…) 

NB: I tillegg til kriteriene knyttet til HMS som skal kontrolleres, er det viktig at konsulent/virksomhet også ser på helheten til 

virksomhetens HMS system. Konsulent/virksomhet skal undersøke at HMS systemet fungerer godt i praksis og har god 

struktur.» 

Ledelsens årlige gjennomgang og den tilleggsdokumentasjonen og de ytterligere rutinene som kreves for Miljøfyrtårn-

sertifisering, fungerer altså parallelt med den lovfestede plikten til å utføre en årlig revisjon av organisasjonenes HMS-arbeid i 

henhold til den norske internkontrollforskriften(1)(IKF). Gjennom denne integrerte prosessen skal foretaket undersøke om 

HMS-systemet fungerer godt i praksis og er godt strukturert. 

Dette innebærer at Miljøfyrtårns miljørutiner skal integreres i det eksisterende HMS-systemet, og at styringssystemet som 

helhet styrkes både når det gjelder arbeidsmiljø og ytre miljø. 

Revisjonen/kontrollen baserer seg på egne sjekklister etter sektor samt maler og eksempler fra Stiftelsen Miljøfyrtårn som 

gjenspeiler graden av miljørisiko i de ulike sektorene. Kontrollen skal også omfatte en gjennomgang av Miljøfyrtårn-rutiner og 

egendefinerte miljømål, delmål og resultater som definert i den årlige klima- og miljørapporten. 

Avhengig av foretakets størrelse kan systemet kontrolleres av en intern revisor forut for ledelsens årlige gjennomgang, 

eventuelt for små foretak på selve møtet. I ledelsens årlige gjennomgang skal avvik og resultater, mål og delmål vurderes og 

nye fastsettes. 

Den årlige klima- og miljørapporten er et supplement til ledelsens gjennomgang og inneholder ytterligere dokumentasjon på 

miljømål og -resultater. Der gjøres en vurdering av ovenstående punkter, en kontroll av om det er gjort framskritt og mål er 

nådd. Dessuten fastsettes nye forbedringsmål for det kommende året. Rapporten vurderes av ledelsen hvert år i forbindelse med 

ledelsens årlige gjennomgang. 

2. Korrigering av avvik 

Målet med HMS-gjennomgangen er å avdekke svakheter og mangler og utarbeide en tiltaksplan. For alle mangler skal det 

utarbeides en handlingsplan for å utbedre mangler (innen en bestemt frist).  

  

(1) Utdrag fra veiledningen til internkontrollforskriften «Gjennomgang av helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet. I tillegg til den jevnlige oppfølging 

(for eksempel vernerunder, personalmøter) må virksomheten, minst en gang i året, foreta en mer omfattende gjennomgang av det systematiske 

helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet og vurdere om det fungerer i praksis. Virksomheten skal ha en skriftlig rutine for gjennomgangen. 

Resultatene fra gjennomgangen skal oppbevares lett tilgjengelig. Formålet er å finne svakheter og mangler og utbedre dem. Det er viktig å 

finne årsaken og sikre seg mot at det samme skjer igjen. Etter kartleggingen skal det settes konkrete mål på det som kan forbedres, i tillegg til 

overordnet mål.» Hentet fra: https://www.arbeidstilsynet.no/contentassets/e33e75e9d4e1495ba58d78513f92b329/internkontrollforskriften.pdf 

(pdf-utgave av Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften). Hele forskriften er 

tilgjengelig på https://www.arbeidstilsynet.no/contentassets/e33e75e9d4e1495ba58d78513f92b329/internkontrollforskriften.pdf og på engelsk 

på https://www.arbeidstilsynet.no/contentassets/cf0737ad44a8497a8058731c64cef64f/internal-control-regulations.pdf 
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Alle kriteriene skal være oppfylt før sertifiseringen eller resertifiseringen kan gjøres, særlig de felles kriteriene og de spesifikke 

kriteriene som er hentet direkte fra norsk lov. Avvik (også fra lovfestede kriterier som ikke omfattes av Miljøfyrtårn-ordningen) 

behandles i felles kriterium 1950, som pålegger foretakene å etablere rutiner for rapportering og håndtering av avvik. 

Dersom et avvik avdekkes under sertifiserings- eller resertifiseringsprosessen, avbrytes Miljøfyrtårn-sertifiseringen. 

3. Rapport til ledelsen om konklusjonen og resultatene fra revisjonen 

Den årlige HMS-rapporten med resulterende handlingsplan og den årlige klima- og miljørapporten legges fram for ledelsen i 

forbindelse med dens årlige gjennomgang. 

Kommisjonens konklusjon 

I kontrollfasen integreres Miljøfyrtårn-rutiner, etterlevelse av lovfestede krav og kravene i den norske internkontrollforskriften 

(IKF)(1). Resultatene av kontrollene gjennomgås deretter i ledelsens gjennomgang. For å gjøre prosessen lettere er omfanget av 

kontrollene som skal utføres, definert gjennom sektorvise sjekklister fra Stiftelsen Miljøfyrtårn. 

Til sammen utgjør disse rutinene – HMS-revisjon, risikoanalyse, kontroll og korrigering av avvik – internrevisjonen, som leder 

til en oppfølgende kontroll av HMS-aspektene og Miljøfyrtårn-systemet. Resultatet skal gjennomgås av ledelsen. Ved 

sertifisering og resertifisering skal miljøsertifisøren også bekrefte at revisjonen er utført i henhold til kravene, og at alle 

relevante elementer er kontrollert og rapportert. 

På grunn av forskjellen mellom de to systemene kan revisjonens omfang variere selv om det anvendes sammenlignbare rutiner 

for å nå tilsvarende mål. Rutinene kan imidlertid anvendes selv om omfanget endres (og for eksempel utvides med ytterligere 

spesifikke miljøaspekter) dersom en organisasjon ønsker å ta steget opp til EMAS. 

Den miljøansvarlige har ansvar for å sammenstille og sende inn rapporten fra de ulike delene av internrevisjonen til ledelsen for 

gjennomgang, og medvirker dermed til miljøordningen og vurderingen av miljøprestasjonene på grunnlag av miljøpolitikken og 

miljøprogrammet. 

  

På grunnlag av disse opplysningene anser Kommisjonen at den delen av Miljøfyrtårn-ordningen som gjelder kontroll, intern 

revisjon og korrigerende tiltak, er i samsvar med de tilsvarende kravene i EMAS og derfor kan anses som likeverdig. 

  

Merk: Miljøfyrtårns gjeldende revisjonsrutiner er per definisjon utformet for å sikre oppfølgende kontroll av Miljøfyrtårns 

styringssystem. Dersom en organisasjon ønsker å søke om EMAS-registrering, må internrevisjonen tilpasses slik at den 

omfatter alle EMAS-krav, også krav som Miljøfyrtårn per i dag ikke oppfyller. 

DEL 11 

Kommunikasjon (intern og ekstern) 

  

Tilsvarende EMAS-krav 

1. Som et ledd i miljøstyringsordningen skal organisasjonene etablere rutiner for intern og ekstern kommunikasjon. Gjennom 

rutinene for ekstern kommunikasjon skal organisasjonen kunne vise til en åpen dialog med allmennheten og andre berørte 

parter, herunder lokalsamfunn og kunder, om miljøvirkningene av organisasjonens virksomhet, produkter og tjenester. 

2. Organisasjonene skal sikre innsyn og regelmessig framlegge miljøinformasjon for eksterne berørte parter i samsvar med 

kravene i vedlegg IV (Miljørapportering). 

Informasjonen skal blant annet omfatte følgende: organisasjonens miljøpolitikk, en beskrivelse av alle vesentlige 

miljøaspekter, en beskrivelse av miljømålene og delmålene, en rapport om indikatorene fastsatt i vedlegget, resultater i 

forhold til lovfestede bestemmelser samt en henvisning til det relevante lovfestede krav.  

  

(1) https://www.arbeidstilsynet.no/contentassets/e33e75e9d4e1495ba58d78513f92b329/internkontrollforskriften.pdf 
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 Disse opplysningene skal godkjennes årlig av en autorisert miljøkontrollør som er akkreditert eller har lisens (eller hvert 

annet år for små og mellomstore bedrifter). 

 Artikkel 4 nr. 1 bokstav d), artikkel 5 nr. 2 bokstav a), artikkel 6 nr. 2 bokstav b), vedlegg II nr. B.5 og vedlegg IV 

  

Vurdering av tilsvarende Miljøfyrtårn-krav 

1. Kommunikasjon baseres på den årlige klima- og miljørapporten. 

Miljøfyrtårns innledende miljøgjennomgang (miljøkartlegging), der listen over kriterier som skal oppfylles fastsettes, lastes opp 

i Miljøfyrtårns nettportal, men den offentliggjøres ikke. Den er ikke ment som noe kommunikasjonsverktøy, men skal snarere 

være et vurderingsverktøy for organisasjonen. I henhold til felles kriterium 7 er det bare den årlige klima- og miljørapporten og 

miljøpolitikken som må offentliggjøres. 

Klima- og miljørapporten er et styringsverktøy for miljøarbeidet og skal være utarbeidet innen 1. april hvert år. Målet er at 

foretaket hvert år skal dokumentere forbedring av prestasjonene i en miljørapport. 

Rapporten består av to deler: en rapport om foregående års miljøprestasjon og en handlingsplan for det kommende året. 

Den bygger på en rekke indikatorer, for eksempel 

antall ansatte, fravær (sykefravær), økonomisk omsetning, miljøvennlige innkjøp og antall miljømerkede produkter som er 

innkjøpt for eget bruk, sertifiserte leverandører, bruk av papir, samlet energibruk, oppvarmet areal, energiklasse, varmeklasse 

(type oppvarming som brukes), bruk av drivstoff, kjørelengde, antall kjøretøyer og type, flyreiser, mengde sortert og usortert 

avfall, pluss andre miljøaspekter i forbindelse med de bransjekriteriene som er valgt. En del av disse indikatorene defineres 

parallelt med at bransjekriteriene fastsettes, og vil derfor variere etter virksomhetssektor. 

Selv om Miljøfyrtårn ikke er beregnet på industriorganisasjoner, er det en rekke av de grunnleggende indikatorene i EMAS 

som inngår i rapporten. Næringsmiddelgrossisten «Arne Sjule» har i sin årlige klima- og miljørapport for eksempel 

rapportert på indikatorer for energieffektivitet, materialeffektivitet i forbindelse med innkjøp, avfall og CO2-utslipp 

gjennom vurdering av drivstoff-forbruk og flyreiser. 

Likevel blir det ikke rapportert på alle grunnleggende indikatorer i vedlegg IV, og rapporteringen blir ikke like kvantitativ 

som det som kreves i henhold til EMAS. Dette er uten tvil knyttet til systemet med forhåndsdefinerte kriterier, som er 

forankret i Miljøfyrtårns metode med forhåndsbestemte indikatorer som er utformet for å ta hensyn til særtrekkene i den 

enkelte sektor. Den årlige klima- og miljørapporten fra samme næringsmiddeldistributør inneholdt for eksempel ingen 

indikatorer for utslipp av kjemikalier til luft (som NOx eller PM), for utslipp til vann eller for biologisk mangfold. Selv om 

det indikatorsettet EMAS krever er bredere, bør det anføres at en EMAS-organisasjon også kan vedta å ikke rapportere på 

visse indikatorer dersom den kan begrunne hvorfor disse indikatorene ikke er relevante for organisasjonens vesentlige 

direkte miljøaspekter. 

I Miljøfyrtårn-ordningen håndteres ytterligere vesentlige miljøaspekter gjennom felles kriterium 1963 («Det skal gjøres en 

vurdering for å se om det er andre miljøaspekter i virksomheten som er vesentlige, og som krever tiltak og eventuelt måling og 

oppfølging i handlingsplanen»), og dette skal rapporteres i den årlige klima- og miljørapporten. Foretakene kan gå enda lenger i 

rapporteringen og etter eget ønske utvide klima- og miljørapporten med foretaksspesifikke indikatorer (virksomhetsspesifikke 

sjekkpunkter). 

Handlingsplanen for det kommende året inngår i rapporten, som genereres ved hjelp av nettportalen. Portalen krever at alle 

obligatoriske felt fylles ut; andre er merket som valgfrie. Dersom det er felt som ikke er relevante for foretaket eller ikke 

kan besvares, må det legges inn en forklaring i kommentarfeltet. 

Prestasjonen i forhold til lovfestede bestemmelser og en henvisning til det relevante lovfestede kravet inngår ikke formelt i 

klima- og miljørapporten. Rapporten kan inneholde henvisninger til korrigerende tiltak som er gjennomført på grunn av 

avvik som er påvist.  
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2. Rapporten utarbeides av en ansatt i organisasjonen (den miljøansvarlige) (som i EMAS). Den kontrolleres av sertifisøren/ 

miljøkontrolløren i forbindelse med sertifiseringen og ved resertifisering hvert tredje år. 

Den presenteres for de ansatte (felles kriterium 1952) (på møter og via intranett) og for ledelsen (i forbindelse med 

ledelsens årlige gjennomgang). Revisjonen av felles kriterium 7(1) (gjennomført i mai 2017) gjorde systemet mer åpent ved 

å kreve at foretaket skulle gjøre rapporten tilgjengelig for allmennheten, kunder, leverandører og samarbeidspartnere. 

Offentliggjøringen skal skje i forbindelse med den første sertifiseringen, og deretter årlig. 

Offentliggjøringen skal oppfylle norsk personvernlovgivning, og opplysninger om for eksempel sykefravær og årsomsetning 

skal ikke tas med. 

Kommisjonens konklusjon 

Den årlige klima- og miljørapporten er grunnlaget for Miljøfyrtårn-rapporteringen (både internt og overfor allmennheten). Den 

gir innsyn i organisasjonens resultater i forhold til fastsatte indikatorer. I likhet med hele Miljøfyrtårn-systemet er denne 

rapporten basert på en metode der listene over kriterier/indikatorer er fastsatt på forhånd på sektornivå. Denne metoden skiller 

seg fra EMAS-systemet, der alle miljøaspekter blir identifisert og rapporteres på grunnlag av en individuell analyse. 

Også i rapportenes innhold er det forskjeller. I likhet med EMAS inneholder den årlige klima- og miljørapporten i Miljøfyrtårn-

systemet en beskrivelse av organisasjonen og dens miljøstyringsordning, organisasjonens miljøpolitikk og hvilke kriterier som 

er lagt til grunn, samt sertifiseringsstatus. Imidlertid er det forskjeller med hensyn til angivelsen av grunnleggende indikatorer 

som får anvendelse på alle organisasjoner, rapporteringskrav i forhold til lovfestede krav og organisasjonens miljøprestasjon i 

den forbindelse. 

Den årlige rapporten skal presenteres for de ansatte og for berørte parter i samsvar med felles kriterium 1952. Den årlige klima- 

og miljørapporten skal presenteres for alle ansatte på møter eller via intranett. Foretaket skal også offentliggjøre rapporten for 

allmennheten, kunder, leverandører og samarbeidsparter. Offentliggjøringen skal skje i forbindelse med den første 

sertifiseringen, og deretter årlig. Ved at rapporten offentliggjøres, vil den være tilgjengelig ikke bare for de ansatte, men også 

for eksterne aktører. 

Miljøfyrtårn-rapporten skal godkjennes av en sertifisør i forbindelse med sertifiseringen og hvert tredje år (resertifisering). I 

henhold til EMAS skal miljøredegjørelsen godkjennes av en uavhengig miljøkontrollør årlig, eller hvert annet år for små og 

mellomstore bedrifter. Merk at 98 % av Miljøfyrtårn-sertifiserte foretak ville blitt omfattet av dette unntaket dersom de var 

EMAS-registrert. 

Begge rapporteringsordningene har som mål å gi et rettvisende bilde av organisasjonens prestasjon mot indikatorer knyttet til 

definerte miljøaspekter. Begge er hensiktsmessige i forhold til den metode som ligger til grunn for deres respektive 

miljøstyringssystem. De metodologiske forskjellene mellom ordningene gjelder imidlertid også de delene som knytter seg til 

utarbeidelsen av rapporter. Videre omfatter EMAS-miljøredegjørelsen også et krav om bekreftelse på etterlevelse av regelverket, 

som skal godkjennes av en ekstern miljøkontrollør årlig eller hvert annet år for små og mellomstore bedrifter. På grunn av disse 

forskjellene kan ikke denne delen anses å oppfylle alle EMAS-krav. 

  

På grunnlag av disse opplysningene anser Kommisjonen at den delen av Miljøfyrtårn-ordningen som gjelder kommunikasjon 

(intern og ekstern), delvis er i samsvar med de tilsvarende kravene i EMAS. 
  

Mulige tiltak for å nærme seg EMAS-kravene 

Selv om denne delen av Miljøfyrtårn-ordningen ikke kan anses som likeverdig, viser analysen at det foreligger nært samsvar 

med mange av de tilsvarende kravene i EMAS. For å oppnå samsvar med alle tilsvarende krav bør følgende elementer legges 

til: 

— Den miljø- og klimarapporten som offentliggjøres av Miljøfyrtårn-organisasjonen, skal inneholde alle opplysningene som 

kreves i vedlegg IV til EMAS-forordningen, særlig 

— en beskrivelse av vesentlige miljøaspekter som er fastslått for organisasjonen på grunnlag av framgangsmåten fastsatt i 

vedlegg I til EMAS-forordningen,  

  

(1) Felles kriterium 7: «Ved førstegangssertifisering skal virksomheten utarbeide en Klima-og miljørapport. Etter førstegangssertifisering skal 

årlig Klima-og miljørapport for foregående hele kalenderår fylles ut og leveres i Miljøfyrtårnportalen innen 1. april. Klima og 

miljørapporten skal være tilgjengelig for allmenheten, kunder og leverandører og samarbeidspartnere.» 
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— grunnleggende og spesifikke indikatorer som skal rapporteres, alt etter som, 

— en henvisning til gjeldende lovfestede krav i tilknytning til miljøet og resultater i forhold til de lovfestede kravene. 

— Miljø- og klimarapporten skal godkjennes årlig av en sertifisør som er akkreditert eller har lisens, eventuelt hvert annet år 

for små og mellomstore bedrifter. Sertifisøren skal benytte en hensiktsmessig metode for å påse at alle relevante 

miljøaspekter, indikatorer og lovfestede krav er identifisert og håndtert. 

DEL 12 

Ledelsens gjennomgang 

  

Tilsvarende EMAS-krav 

På grunnlag av interne revisjoner, vurdering av etterlevelsen av regelverket, dialog med berørte parter (herunder klager), 

organisasjonens miljøprestasjon i forhold til mål, korrigerende og forebyggende tiltak og ledelsens siste gjennomgang skal den 

øverste ledelsen gjennomgå organisasjonens miljøstyringsordning for å sikre at den fortsatt er egnet, tilstrekkelig og effektiv. 

Gjennomgangen skal omfatte en vurdering av mulighetene for forbedring og behovet for endringer i miljøstyringssystemet, 

herunder miljøpolitikken, miljømålene og miljødelmålene. (Vedlegg II punkt A.6) 
  

Vurdering av tilsvarende Miljøfyrtårn-krav 

Ledelsens gjennomgang omfattes formelt av felles kriterium 6, som lyder: «Virksomhetens ledelse skal gjennomføre en årlig 

gjennomgang for å vurdere om HMS systemet og miljøfyrtårnrutinene fungerer etter hensikten.» 

Informasjon fra Miljøfyrtårn(1) viser at denne delen i stor grad avhenger av ledelsens årlige gjennomgang i henhold til 

Miljøfyrtårn-ordningen, som er en sentralisert gjennomgang av HMS-systemet og Miljøfyrtårn-rutinene, og omfatter en 

vurdering av miljøprestasjonen i forhold til opplysningene som er gitt i den årlige klima- og miljørapporten. 

Daglig leder og den ansatte som har ansvar for å gjennomføre Miljøfyrtårn-ordningen, skal hvert år ha et møte med 

verneombud og en representant fra bedriftshelsetjenesten for å gjennomgå og vurdere systemet. 

Basert på eksempelet som er gitt, dekker ledelsens årlige gjennomgang av Miljøfyrtårn-organisasjonen følgende elementer: 

— Muligheter for forbedring av systemet. Handlingsplaner utarbeides og gjennomgås. 

— Vurdering av eventuelle brudd på lover eller forskrifter som er påvist i rapporteringsperioden. 

— Vurdering av miljøprestasjonen i forhold til opplysningene som er gitt i den årlige klima- og miljørapporten. 

— Fastsettelse av nye miljømål og delmål i handlingsplanen for den årlige klima- og miljørapporten. 

Kommisjonens konklusjon 

Hovedtanken bak ledelsens gjennomgang i Miljøfyrtårn-ordningen er svært lik EMAS, ettersom den i stor grad gjenspeiler 

bestemmelsene i forordningen om ledelsens gjennomgang. 

  

På grunnlag av disse opplysningene anerkjenner Kommisjonen at den delen av Miljøfyrtårn-ordningen som gjelder ledelsens 

gjennomgang, er i samsvar med de tilsvarende kravene i EMAS og derfor kan anses som likeverdig. 
  

Akkrediterings- eller lisenskrav til sertifiseringsorganene 

I den følgende analysen vurderes akkrediterings- eller lisenskravene for at en kvalifisert tredjemannsrevisor kan kontrollere 

ordningene  

  

(1) Bl.a. http://miljofyrtarn.no/nyeverktoy 
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Tilsvarende EMAS-krav 

1. Ifølge EMAS skal hovedelementene i styringssystemet kontrolleres av en uavhengig miljøkontrollør som er akkreditert eller 

har lisens. De elementene som skal kontrolleres, er angitt i artikkel 18 i EMAS-forordningen. 

2. Før registrering skal den innledende miljøgjennomgangen, miljøstyringsordningen, framgangsmåten for revisjon og 

gjennomføringen av denne i henhold til artikkel 4 nr. 5 kontrolleres av en akkreditert eller autorisert miljøkontrollør, og 

miljøredegjørelsen skal godkjennes av miljøkontrolløren. 

3. For å fornye registreringen skal en registrert organisasjon i henhold til artikkel 6 minst en gang hvert tredje år 

a) få hele miljøstyringsordningen og revisjonsprogrammet og gjennomføringen av dem kontrollert, 

b) utarbeide miljøredegjørelsen i samsvar med kravene fastsatt i vedlegg IV og få den godkjent av en miljøkontrollør, 

samt, uten at det ovenstående berøres, skal en registrert organisasjon i de mellomliggende årene utarbeide en ajourført 

miljøredegjørelse i samsvar med kravene fastsatt i vedlegg IV, og få den godkjent av en miljøkontrollør. 

I henhold til artikkel 7 i forordningen gjelder følgende unntak for små organisasjoner: intervallet nevnt over forlenges 

på visse vilkår fra 3 år til 4 år og fra årlig til hvert annet år. 

4. Kontroll og godkjenning skal utføres på vilkårene fastsatt i artikkel 25 og 26, av en miljøkontrollør som er akkreditert eller 

har lisens. 

5. Miljøkontrollørene skal være akkreditert eller ha lisens i samsvar med kravene i artikkel 20 i EMAS-forordningen. Miljø-

kontrolløren skal særlig framlegge relevant dokumentasjon på sin kompetanse, herunder sakkunnskap, relevant erfaring og 

teknisk kompetanse som er relevant for omfanget av den omsøkte akkrediteringen eller lisensen. 
  

Vurdering av tilsvarende Miljøfyrtårn-krav 

1. Uavhengig miljøkontrollør: Miljøfyrtårn krever at en uavhengig sertifisør/miljøkontrollør kontrollerer at systemet er 

gjennomført. Sertifisøren/miljøkontrolløren har fått opplæring og er godkjent av Stiftelsen Miljøfyrtårn og er formelt 

utnevnt av kommunen. Sertifisøren/miljøkontrollørens vurdering fokuserer på om organisasjonen oppfyller de felles og de 

bransjespesifikke kriteriene som konsulenten har valgt i Miljøfyrtårn-systemet. Sertifisøren/miljøkontrollørens arbeid 

kontrolleres av Miljøfyrtårn i forbindelse med hver sertifisering (hvert tredje år). 

2. Ekstern vurdering før sertifisering: Etter foretakets egenrapportering foretar sertifisøren/miljøkontrolløren Miljøfyrtårn-

sertifiseringen. Miljøfyrtårn-sertifisering innebærer kontroll av oppfyllelsen av visse forhåndsfastsatte kriterier (felles og 

bransjespesifikke), som også innebærer kontroll av at organisasjonen har en ajourført oversikt over de lovfestede kravene den 

er underlagt, samt et system for å håndtere avvik. De mest relevante lovfestede kravene omsettes til Miljøfyrtårn-kriterier som 

kontrolleres særskilt. Kontrollprosessen koker følgelig ned til en kontroll av en sjekkliste ved hjelp av miljøredegjørelsen ved 

bruk av standardiserte nettbaserte verktøy med særskilte retningslinjer for hvert kriterium(1). På grunnlag av vurderingen utført 

av sertifisøren kontrollerer Stiftelsen Miljøfyrtårn hver sertifisering individuelt og godkjenner den før den utsteder eller fornyer 

sertifikatet. 

3. Fornyelse av registrering: Miljøfyrtårn-lisensen skal fornyes hvert tredje år. 

Før resertifisering skal organisasjonen ha gjennomgått kriteriene og kontrollert om organisasjonen fortsatt oppfyller 

gjeldende kriterier. Dokumentasjon på denne prosessen skal gjøres tilgjengelig på nettportalen. 

Ved resertifisering skal miljøkontrolløren kontrollere om de årlige klima- og miljørapportene har blitt innsendt slik de skal 

hvert år. I motsatt fall må de mellomliggende årsrapportene rekonstrueres etter beste evne, eventuelt retroaktivt. 

Resertifiseringsprosessen foregår på samme måte som sertifiseringsprosessen. Sertifisøren/miljøkontrolløren vil legge 

særlig vekt på kontinuerlig (miljø-)forbedring. 

Det gjennomføres ingen ekstern kontroll i de mellomliggende årene. De mellomliggende klima- og miljørapportene 

utarbeides internt. Ettersom 98 % av Miljøfyrtårn-sertifiserte foretak er små organisasjoner, bør dette intervallet ut fra 

bestemmelsen i artikkel 7 sammenlignes med kontroll hvert annet år i henhold til EMAS.  

  

(1) Se del 7. 
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4. Krav til kontroll og godkjenning: Kontrollen utføres i henhold til prosessen nevnt i nr. 2 over. 

Sertifisørene er generalister med en lisens som omfatter et bredt område (det gis ingen sektorspesifikke lisenser). I likhet 

med EMAS-kontrollørene skal Miljøfyrtårn-sertifisørene klart fastsette og avtale omfanget av sertifiseringen med 

organisasjonen (de delene av organisasjonen som skal sertifiseres), gjennomgå dokumentasjonen, besøke organisasjonen, 

gjennomføre intervjuer og gjøre stikkprøvekontroller. Ifølge Stiftelsen Miljøfyrtårns sertifiseringsveileder kan sertifisøren 

delvis støtte seg på den forsikring som gis av konsulenten som har forberedt sertifiseringen(1). Sertifisøren skal også kunne 

dokumentere sin gjennomgang ved hjelp av notater og eventuelle sjekklister. 

Når sertifisøren godkjenner foretaket, genereres det endelige godkjenningsbrevet av sertifisøren som har godkjent 

miljøkartleggingen, sammen med en rapport om eventuelle avvik som er påvist og korrigert. Begge lagres i nettportalen. 

Miljøfyrtårn kontrollerer så dokumentasjon og sikrer at framgangsmåten er i samsvar med regler og retningslinjer. Når dette 

er gjort, utsteder Miljøfyrtårn et sertifikat. 

Stiftelsen Miljøfyrtårn står for godkjenning og opplæring av og tilsyn med sertifisørens arbeid gjennom sin nettportal, og 

instruksjon i hvordan sertifiseringen skal gjennomføres, er fastsatt i Stiftelsen Miljøfyrtårns sertifiseringsveileder. Dette 

sikrer at miljøkontrolløren er uavhengig og profesjonell i samsvar med Miljøfyrtårns lisenskrav. 

Som nevnt i nr. 2 over omfatter ikke Miljøfyrtårn en særskilt årlig kontroll. 

5. Akkrediterings- eller lisenskrav: 

Miljøfyrtårn har etablert et uavhengig system med «lisenser» til sine revisorer og sertifisører/miljøkontrollører. Sertifisøren/ 

miljøkontrolløren godkjennes, læres opp og overvåkes av Miljøfyrtårn og driver sin virksomhet på vegne av kommunen der 

organisasjonen er etablert. Hans/hennes arbeid blir fulgt tett opp av Miljøfyrtårn, men han/hun er vanligvis ikke er 

akkreditert av noen standardisert, anerkjent akkrediteringsordning. Stiftelsen Miljøfyrtårn er ISO 9001-sertifisert, men 

oppfyller ikke kravene til organer som tilbyr sertifisering (ISO 17021). Miljøfyrtårn-kravene bør derfor sammenlignes med 

kravet for å få lisens i henhold til artikkel 20 i EMAS-forordningen. 

Sertifisøren som har lisens, utnevnes av kommunen. Dermed opprettholdes sertifisering ved tredjemann, i likhet med 

koblingen til kommunene som spiller den aktive rollen. På denne måten unngår man at ordningen blir for komplisert, og 

kostnadene holdes nede. Tilgang til lokale miljøkontrollører har vært viktig for at Miljøfyrtårn-ordningen har blitt så 

vellykket, og for at (hovedsakelig små og mellomstore) bedrifter med få alvorlige miljøaspekter har kunnet bli sertifisert til 

en rimelig kostnad. 

Kravene Miljøfyrtårn har fastsatt med hensyn til miljøkontrollørenes/sertifisørenes kvalifikasjoner, fokuserer på følgende 

elementer: 

— Miljøfyrtårn-kontrollører/sertifisører har i opplæringen fått god kunnskap om den miljøstyringsordningen de sertifiserer 

(Miljøfyrtårn) og dens system med kriterier, 

— Miljøfyrtårn-kontrollører/sertifisører er ikke akkreditert per sektor, men blir godkjent for opplæring på grunnlag av 

generell kompetanse på områdene miljø, HMS, kvalitetskontroll og/eller revisjon. Miljøfyrtårn er svært avhengig av at 

kriteriene som skal kontrolleres, er nøyaktige. Formålet er å holde kostnadene for foretakene nede ved å øke antallet 

sertifisører og redusere behovet for reising, 

— Tilsvarende kan juridisk kunnskap erstattes med henvisninger til bransjespesifikke kriterier og en egen veileder for 

miljøkontrolløren, 

— Kunnskapen om tekniske aspekter fokuserer på de viktigste miljøtemaene (transport, energi, avfall osv.). Miljøfyrtårn 

sertifiserer foretak med liten miljøvirkning.  

  

(1) Stiftelsen Miljøfyrtårns sertifiseringsveileder – Sertifiseringsprosessen: «Kriterier merket med D for dokumentasjon skal dokumenteres. 

Miljøkartleggingen skal være tillitsvekkende og vise tegn til grundig gjennomføring, og utgjør dermed hovedgrunnlaget for avgjørelsen om 

hva som skal undersøkes ytterligere før virksomheten sertifiseres. Avgjørelsen om hvilke forhold som skal undersøkes grundig, og hvilke 

som kan oppfylles ved stikkprøvekontroll, hviler hos sertifisør. Dersom konsulenten i Miljøkartleggingen går god for at et bransjekriterium 

er oppfylt, er utgangspunktet at sertifisør kan stole på det så fremt det ikke er tegn (dårlig gjennomført kartlegging, lite troverdige 

konklusjoner, andre forhold) som tyder på det motsatte.» 
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For å kunne utføre disse oppgavene forsikrer Miljøfyrtårn seg om at sertifisørene/miljøkontrollørene har tilegnet seg 

følgende kvalifikasjoner (A) og opplæring (B): 

A. Kvalifikasjonskrav for miljøkontrollører/sertifisører: 

— Kunnskap om miljøspørsmål (energi, transport, avfall, innkjøp, utslipp) 

— Kvalifikasjoner og/eller yrkeserfaring innen revisjon 

— Relevant yrkeserfaring (knyttet til miljø, HMS, ISO 14001, EMAS osv.)  

— Relevant yrkesbakgrunn (vitenskapelig eller miljørelatert, HMS, ISO 14001, EMAS osv.) 

— Annen relevant yrkesbakgrunn eller yrkeserfaring 

B. Opplæring av sertifisør/miljøkontrollør: 

Etter at sertifisøren/miljøkontrolløren er godkjent for opplæring, får vedkommende individuell opplæring av 

Miljøfyrtårn. Opplæringen omfatter følgende: 

— Presentasjon av Miljøfyrtårn. Kort historikk om organisasjonen, dets nettverk og oppbygning. 

— Ulike roller og deres ansvarsområder: konsulent, miljøkontrollør, koordinatoren i kommunen, administrasjon og 

miljøfyrtårnansvarlig i foretaket. 

— Dersom en ekstern konsulent er tilgjengelig: kort presentasjon av vedkommende for å redegjøre for de praktiske 

aspektene ved sertifiseringsprosessen, for å øke forståelsen. 

— Miljøfyrtårns nettportal, herunder miljøgjennomgangen, sertifiseringsrapporten. 

— Den årlige klima- og miljørapporten. 

— Miljøfyrtårns sertifiserings- og resertifiseringsprosess. 

— Revisjonsteknikker. 

Ytterligere tiltak som skal gjennomføres i 2017 er følgende: 

— Undersøkelse. 

— Tidsbegrenset driftsgodkjenning. 

— Observasjon av sertifisørene/miljøkontrollørene av eksternt organ. 

Miljøfyrtårn har til hensikt å styrke sin dialog med akkrediteringsorganer i Norge og oppfylle deres standarder og krav 

selv om man på grunn av den kraftige kostnadsøkningen dette ville innebære for foretak som ønsker å bli Miljøfyrtårn-

sertifisert, ikke vil søke faktisk akkreditering av sertifisørene/miljøkontrollørene. 

Kommisjonens konklusjon 

Vurderingen av Miljøfyrtårns styringssystem har bekreftet at det foreligger forskjeller mellom EMAS og Miljøfyrtårns metode 

(kriteriebasert), anvendelsesområde (sektorer uten komplekse miljøaspekter) og mål (hovedsakelig SMB-er). Disse forskjellene 

framkommer også i akkrediterings- og sertifiseringskravene, i tillegg til i visse særtrekk ved Miljøfyrtårn-ordningen, som 

samarbeidet med kommunene eller viljen til å holde sertifiseringskostnadene nede. 

I Miljøfyrtårn-ordningen skal sertifiseringen utføres av en tredjemannssertifisør, noe som fungerer godt for ordningens formål. 

De viktigste forskjellene sammenlignet med EMAS-kontrollen er følgende: 

— Miljøfyrtårns sertifiseringsprosess fokuserer på å vurdere oppfyllelsen av det kriteriesettet som utgjør kjernen i 

Miljøfyrtårn-ordningen, herunder overholdelse av de mest relevante lovfestede kravene. Det finnes ingen slik strukturert 

metode i EMAS, for der må miljøkontrolløren vurdere om kravene i forordningen er korrekt oppfylt i den enkelte 

organisasjons særlige tilfelle, herunder identifikasjonen av relevante miljøaspekter og oppfyllelsen av lovfestede krav. 

— Miljøfyrtårn-sertifisørens kompetanse konsentreres om vurdering av kriteriene. I EMAS-systemet konsentreres 

kompetansen om bredere kunnskap om miljøaspektene og om konkret kunnskap om den aktuelle bransjen.  
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— Miljøfyrtårn-kontrollørene får opplæring og blir godkjent av Stiftelsen Miljøfyrtårn, og det føres individuelt tilsyn med 

deres arbeid. EMAS-kontrollørene er akkreditert eller har lisens fra og er underlagt tilsyn av administrative organer utpekt 

av offentlige myndigheter i samsvar med kravene i EMAS-forordningen og/eller ISO 17021. 

— EMAS omfatter en årlig ekstern kontroll for å godkjenne miljøredegjørelsen (hvert annet år for SMB-er, som utgjør 

størstedelen av Miljøfyrtårn-organisasjonen). Miljøfyrtårn-sertifiseringen finner sted hvert tredje år, uten mellomliggende 

kontroller. 

Med sine forhåndsdefinerte kriteriesett, vektleggingen av små organisasjoner (få foretak med mer enn 250 ansatte, ingen 

tungindustriforetak) og sin sertifiseringsordning som står under tilsyn av Stiftelsen Miljøfyrtårn og drives av kommunene, er 

Miljøfyrtårn-ordningen en effektiv og pragmatisk strategi for små og mellomstore bedrifter som ønsker å vurdere og forbedre 

sin praksis knyttet til helse, miljø og sikkerhet. 

Ettersom kjernen i systemet er strukturert rundt kriteriesettene, trenger ikke Miljøfyrtårn-kontrolløren/sertifisøren å ha 

kompetanse til å avdekke andre miljøproblemer eller avvik som ikke omfattes av kriteriene. Videre kan mangelen på særskilt 

sektorkunnskap eller juridisk kunnskap være til hinder for at han/hun skal kunne gjennomføre særskilte kontroller på stedet 

eller kontrollere om konkrete tekniske opplysninger som gjelder organisasjonens rettslige status, er riktige. En slik konkret 

analyse kan være nødvendig for å vurdere aspekter som går utover bransjekriteriene, særlig ytterligere aspekter som 

identifiseres i forbindelse med felles kriterium 1963(1), og for å kontrollere at regelverket etterleves. 

Ut fra denne analysen kan det konkluderes at Miljøfyrtårn-ordningen består av et helhetlig system for sertifisering av 

tredjemann som er godt tilpasset ordningens struktur og særtrekk. Imidlertid er ikke kravene til kompetanse hos Miljøfyrtårn-

ordningens miljøkontrollører helt i samsvar med de tilsvarende kravene i EMAS-forordningen. 

  

På grunnlag av disse opplysningene anser Kommisjonen at den delen av Miljøfyrtårn-ordningen som gjelder akkrediterings- 

eller lisenskrav, delvis er i samsvar med de tilsvarende kravene i EMAS. 
  

Konklusjon 

Miljøfyrtårn-ordningen er en velstrukturert, moderne og rettferdig ordning som tilbyr mange organisasjoner av ulik størrelse og 

i ulike sektorer miljøsertifisering med revisjon av tredjemann. Den bygger på et sett felles og spesifikke kriterier som skal 

oppfylles av organisasjonen som søker sertifisering. Denne oppbygningen skiller seg fra EMAS, som som grunnlag for 

gjennomføringen av styringsordningen krever en foreløpig kartlegging av vesentlige miljøaspekter som er spesifikke for 

organisasjonen. 

De to ordningene har dessuten ulike målgrupper. Mens Miljøfyrtårn har klart fokus på små og mellomstore bedrifter, kan 

EMAS gjennomføres av organisasjoner av alle størrelser, også store industriorganisasjoner. Når det gjelder styring, er det 

Stiftelsen Miljøfyrtårn som driver ordningen og fastsetter dens krav. Stiftelsen Miljøfyrtårn fungerer også som lisensutstedende 

organ med ansvar for opplæring og godkjenning av sertifisørene som arbeider i de ulike kommunene. Styringen av EMAS 

bygger på en rettsakt (EU-forordning), omfatter organer utpekt av myndighetene og krever en kontroll av en miljøkontrollør 

som er akkreditert eller har lisens. 

Som det har blitt understreket i hele dette dokumentet, forfølger de to ordningene et tilsvarende overordnet mål (forbedring av 

organisasjoners miljøprestasjon), men med ulike metoder. Kravene er ikke identiske. Visse deler av Miljøfyrtårn-ordningen er 

delvis i samsvar med de tilsvarende kravene i EMAS, mens andre anses å være i samsvar med kravene. De delene av 

Miljøfyrtårn-ordningen som ikke er fullstendig i samsvar med EMAS-kravene, kan ikke anses som likeverdige. Imidlertid kan 

organisasjoner som tar sikte på å ta steget opp til EMAS, bruke dette dokumentet for å tilpasse disse delene før de søker om 

EMAS-registrering. 

På grunnlag av denne vurderingen anerkjenner Kommisjonen at 

— følgende deler av Miljøfyrtårn-ordningen er i samsvar med de tilsvarende kravene i EMAS. Disse delene kan derfor anses 

som likeverdige med de tilsvarende kravene i EMAS: 

— God forankring i den øverste ledelsen 

  

(1) Felles kriterium 1963: «Det skal gjøres en vurdering for å se om det er andre miljøaspekter i virksomheten som er vesentlige, og som 

krever tiltak og eventuelt måling og oppfølging i handlingsplanen.» 
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— Fastsettelse av en miljøpolitikk 

— Mål og miljøprogram fastsatt for å sikre kontinuerlig forbedring 

— Organisasjonsstruktur, opplæring og arbeidstakermedvirkning 

— Krav til dokumentasjon 

— Virksomhetsstyring 

— Beredskap og krisehåndtering 

— Kontroll, intern revisjon og korrigerende tiltak 

— Ledelsens gjennomgang 

— følgende deler av Miljøfyrtårn-ordningen anses å være delvis i samsvar med de tilsvarende kravene i EMAS: 

— Utarbeidelse av en miljøgjennomgang – foreløpig analyse 

— Kontroll av etterlevelse av regelverket 

— Kommunikasjon (intern og ekstern) 

— kravene i Miljøfyrtårn-ordningen om akkreditering av eller lisens til sertifiseringsorganene anses å være delvis i samsvar 

med de tilsvarende kravene i EMAS. 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2017/2117 

av 21. november 2017 

om fastsettelse av konklusjoner om beste tilgjengelige teknikker (BAT) for storskalaproduksjon av organiske 

kjemikalier i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/75/EU 

[meddelt under nummer K(2017) 7469](*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/75/EU av 24. november 2010 om industriutslipp (integrert 

forebygging og begrensning av forurensning)(1), særlig artikkel 13 nr. 5, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Konklusjonene om beste tilgjengelige teknikker (BAT) legges til grunn ved fastsettelse av vilkårene for tillatelser til anlegg 

som omfattes av kapittel II i direktiv 2010/75/EU, og vedkommende myndigheter bør fastsette utslippsgrenseverdier som 

sikrer at utslippene under normale driftsforhold ikke overstiger de utslippsnivåene som er forbundet med de beste 

tilgjengelige teknikkene, som fastsatt i BAT-konklusjonene. 

2) Forumet bestående av representanter for medlemsstatene, berørte industrier og ikke-statlige organisasjoner som fremmer 

miljøvern, opprettet ved kommisjonsbeslutning av 16. mai 2011(2), avga 5. april 2017 sin uttalelse til Kommisjonen om 

det foreslåtte innholdet i BAT-referansedokumentet for storskalaproduksjon av organiske kjemikalier. Uttalelsen er 

offentlig tilgjengelig. 

3) BAT-konklusjonene som er oppført i vedlegget til denne beslutning, er det sentrale elementet i nevnte BAT-

referansedokument. 

4) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 75 nr. 1 i direktiv 

2010/75/EU. 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

De konklusjonene om beste tilgjengelige teknikker (BAT) for storskalaproduksjon av organiske kjemikalier som er fastsatt i 

vedlegget, vedtas. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 323 av 7.12.2017, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 70/2018 av 23. mars 2018 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 6 av 30.1.2020, s. 59. 

(1) EUT L 334 av 17.12.2010, s. 17. 

(2) Kommisjonens beslutning av 16. mai 2011 om opprettelse av et forum for utveksling av opplysninger i henhold til artikkel 13 i direktiv 

2010/75/EU om industriutslipp (EUT C 146 av 17.5.2011, s. 3). 

2020/EØS/45/85 
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Artikkel 2 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 21. november 2017. 

 For Kommisjonen 

Karmenu VELLA 

Medlem av Kommisjonen 

 _____  
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VEDLEGG 

KONKLUSJONER OM BESTE TILGJENGELIGE TEKNIKKER (BAT) FOR STORSKALAPRODUKSJON AV 

ORGANISKE KJEMIKALIER 

VIRKEOMRÅDE 

Disse BAT-konklusjonene gjelder produksjon av følgende organiske kjemikalier angitt i nr. 4.1 i vedlegg I til direktiv 

2010/75/EU: 

a) Enkle hydrokarboner (lineære eller sykliske, mettede eller umettede, alifatiske eller aromatiske). 

b) Oksygenholdige hydrokarboner som alkoholer, aldehyder, ketoner, karboksylsyrer, estere og blandinger av estere, acetater, 

etere, peroksider og epoksyharpikser. 

c) Svovelholdige hydrokarboner. 

d) Nitrogenholdige hydrokarboner som aminer, amider, nitrøse forbindelser, nitro- eller nitratforbindelser, nitriler, cyanater, 

isocyanater. 

e) Fosforholdige hydrokarboner. 

f) Halogenerte hydrokarboner. 

g) Metallorganiske forbindelser. 

k) Overflateaktive stoffer. 

Disse BAT-konklusjonene omfatter også produksjon av hydrogenperoksid som angitt i nr. 4.2 bokstav e) i vedlegg I til direktiv 

2010/75/EU. 

Disse BAT-konklusjonene omfatter forbrenning av brensler i prosessovner/-varmeanlegg, dersom dette er en del av ovennevnte 

former for virksomhet. 

Disse BAT-konklusjonene omfatter produksjon av ovennevnte kjemikalier i kontinuerlige prosesser, der den samlede 

produksjonskapasiteten for disse kjemikaliene overstiger 20 kt/år. 

Disse BAT-konklusjonene omhandler ikke følgende: 

— Annen forbrenning av brensler enn i prosessovner/-varmeanlegg eller i en termisk/katalytisk oksidator; dette kan omfattes 

av BAT-konklusjonene for store forbrenningsanlegg (LCP). 

— Forbrenning av avfall; dette kan omfattes av BAT-konklusjonene for avfallsforbrenning (WI). 

— Etanolproduksjon som finner sted på et anlegg som omfattes av virksomhetsbeskrivelsen i nr. 6.4 bokstav b) ii) i vedlegg I 

til direktiv 2010/75/EU, eller som en virksomhet som er direkte forbundet med et slikt anlegg; dette kan omfattes av BAT-

konklusjonene for næringsmiddel-, drikke- og melkeindustrien (FDM). 

Andre BAT-konklusjoner som supplerer virksomhet som omfattes av disse BAT-konklusjonene, er som følger: 

— Felles systemer for rensing/håndtering av avløpsvann og avgasser i kjemisk sektor (CWW). 

— Felles rensing av avgasser i kjemisk sektor (WGC). 

Andre BAT-konklusjoner og referansedokumenter som kan være relevante for de formene for virksomhet som omfattes av 

disse BAT-konklusjonene, er som følger: 

— Økonomi og virkninger på tvers av miljømedier (ECM). 

— Utslipp fra lagring (EFS). 

— Energieffektivitet (ENE). 

— Industrielle kjølesystemer (ICS). 
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— Store forbrenningsanlegg (LCP). 

— Raffinering av mineralolje og gass (REF). 

— Overvåking av utslipp til luft og vann fra anlegg som omfattes av industriutslippsdirektivet (ROM). 

— Avfallsforbrenning (WI). 

— Avfallsbehandling (WT). 

GENERELLE BETRAKTNINGER 

Beste tilgjengelige teknikker 

De teknikkene som er oppført og beskrevet i disse BAT-konklusjonene, er verken normative eller uttømmende. Det kan brukes 

andre teknikker som sikrer minst et tilsvarende miljøvernnivå. 

Med mindre annet er angitt, gjelder BAT-konklusjonene generelt. 

Perioder for gjennomsnittsberegning og referansevilkår for utslipp til luft 

Med mindre annet er angitt, viser de utslippsnivåene som er forbundet med de beste tilgjengelige teknikkene (BAT-AEL) for 

utslipp til luft i disse BAT-konklusjonene, til konsentrasjonsverdier uttrykt som massen av de stoffene som slippes ut per volum 

avgass under standardforhold (tørr gass ved en temperatur på 273,15 K, og et trykk på 101,3 kPa), uttrykt i mg/Nm3. 

Med mindre annet er angitt, gjelder følgende definisjoner for de periodene for gjennomsnittsberegning som er forbundet med 

BAT-AEL for utslipp til luft: 

Type måling Perioder for gjennomsnittsberegning Definisjon 

Kontinuerlig Døgngjennomsnitt Gjennomsnitt i en periode på 1 døgn basert på gyldige 

time- eller halvtimesgjennomsnitt 

Periodisk Gjennomsnitt i prøvetakingsperioden Gjennomsnittsverdi av tre påfølgende målinger på minst 

30 minutter hver(1)(2) 

(1) Dersom en prøvetaking på 30 minutter er uegnet på grunn av begrensninger i forbindelse med prøvetakingen eller analysen, kan det for 

enhver parameter benyttes en mer hensiktsmessig prøvetakingsperiode. 

(2) For PCDD/F brukes det en prøvetakingsperiode på 6–8 timer. 

Dersom BAT-AEL viser til spesifikke utslippsnivåer, uttrykt som den mengden stoff som slippes ut per produksjonsenhet, 

beregnes de gjennomsnittlige spesifikke utslippsnivåene ls ved hjelp av formel 1. 

Formel 1: 
𝑙𝑠 =

1

𝑛
∑

𝑐𝑖𝑞𝑖

𝑝𝑖

𝑛

𝑖=1

 

der: 

n = antall måleperioder 

ci = gjennomsnittskonsentrasjon av stoffet i den i-ende måleperioden 

qi = gjennomsnittlig strømningshastighet i den i-ende måleperioden 

pi = produksjonsmengde i den i-ende måleperioden 

Referansenivå for oksygen 

For prosessovner/-varmeanlegg er referansenivået for oksygen i avgassene (OR) 3 volumprosent.  
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Omregning til referansenivået for oksygen 

Utslippskonsentrasjonen ved referansenivået for oksygen beregnes ved hjelp av formel 2. 

Formel 2: 
𝐸𝑅 =

21 − 𝑂𝑅

21 − 𝑂𝑀
× 𝐸𝑀 

der: 

ER = utslippskonsentrasjon ved referansenivået for oksygen OR 

OR = referansenivå for oksygen i volumprosent 

EM = målt utslippskonsentrasjon 

OM = målt oksygennivå i volumprosent 

Perioder for gjennomsnittsberegning av utslipp til vann 

Med mindre annet er angitt, gjelder følgende definisjoner for perioder for gjennomsnittsberegning knyttet til miljøprestasjonsnivåer 

som er forbundet med de beste tilgjengelige teknikkene (BAT-AEPL) for utslipp til vann, uttrykt i konsentrasjoner: 

Perioder for gjennomsnittsberegning Definisjon 

Gjennomsnitt av verdier oppnådd i 

løpet av én måned 

Gjennomstrømningsveid gjennomsnittlig verdi av 24-timers gjennomstrømnings-

proporsjonale samleprøver som oppnås i løpet av én måned under normale 

driftsforhold(1). 

Gjennomsnitt av verdier oppnådd i 

løpet av ett år 

Gjennomstrømningsveid gjennomsnittlig verdi av 24-timers gjennomstrømnings-

proporsjonale samleprøver som oppnås i løpet av ett år under normale driftsforhold(1). 

(1) Tidsproporsjonale samleprøver kan brukes dersom det kan påvises tilstrekkelig gjennomstrømningsstabilitet. 

Den gjennomstrømningsveide gjennomsnittskonsentrasjonen av parameteren (cw) beregnes ved hjelp av formel 3. 

Formel 3: 
𝑐𝑤 = ∑𝑐𝑖𝑞𝑖

𝑛

𝑖=1

/∑𝑞𝑖

𝑛

𝑖=1

 

der: 

n = antall måleperioder 

ci = gjennomsnittskonsentrasjon av parameteren i den i-ende måleperioden 

qi = gjennomsnittlig strømningshastighet i den i-ende måleperioden 

Dersom BAT-AEPL viser til spesifikke utslippsnivåer, uttrykt som den mengden stoff som slippes ut per produksjonsenhet, 

beregnes de gjennomsnittlige spesifikke utslippsnivåene ved hjelp av formel 1. 

Forkortelser og definisjoner 

I disse BAT-konklusjonene gjelder følgende forkortelser og definisjoner: 

Uttrykk Definisjon 

BAT-AEPL Miljøprestasjonsnivå som er forbundet med BAT, som beskrevet i Kommisjonens 

gjennomføringsbeslutning 2012/119/EU(1). BAT-AEPL omfatter utslippsnivåer som er 

forbundet med de beste tilgjengelige teknikkene (BAT-AEL), som definert i artikkel 3 

nr. 13 i direktiv 2010/75/EU. 

BTX Samlebetegnelse for benzen, toluen og orto-, meta- og paraxylen eller blandinger av disse. 

CO Karbonmonoksid. 
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Uttrykk Definisjon 

Forbrenningsenhet Enhver teknisk innretning der brensler oksideres i den hensikt å bruke den varmen som 

utvikles på denne måten. Forbrenningsenheter omfatter kjeler, motorer, turbiner og 

prosessovner/-varmeanlegg, men omfatter ikke enheter for rensing av avgass (f.eks. en 

termisk/katalytisk oksidator som brukes til rensing av organiske forbindelser). 

Kontinuerlig måling Måling ved hjelp av et automatisk målesystem som er permanent installert på anleggs-

stedet. 

Kontinuerlig prosess En prosess der råstoffene føres kontinuerlig inn i reaktoren og der reaksjonsproduktene 

deretter føres inn i tilknyttede separasjons- og/eller gjenvinningsenheter nedstrøms. 

Kobber Summen av kobber og kobberforbindelser, oppløst eller i partikkelform, uttrykt som Cu. 

DNT Dinitrotoluen. 

EB Etylbenzen. 

EDC Etylendiklorid. 

EG Etylenglykoler. 

EO Etylenoksid. 

Etanolaminer Samlebetegnelse for monoetanolamin, dietanolamin og trietanolamin eller blandinger av 

disse. 

Etylenglykoler Samlebetegnelse for monoetylenglykol, dietylenglykol og trietylenglykol eller blandinger 

av disse. 

Eksisterende anlegg Et anlegg som ikke er et nytt anlegg. 

Eksisterende enhet En enhet som ikke er en ny enhet. 

Røykgass Avgass som slippes ut av en forbrenningsenhet. 

I-TEQ Internasjonal toksisk ekvivalent – utledet ved bruk av internasjonale toksiske ekvi-

valensfaktorer, som definert i del 2 i vedlegg VI til direktiv 2010/75/EU. 

Lavere alkener Samlebetegnelse for etylen, propylen, butylen og butadien eller blandinger av disse. 

Større anleggsoppgradering En større endring med hensyn til et anleggs utforming eller teknologi, som innebærer store 

justeringer eller utskiftninger av prosess- og/eller renseenhetene og tilhørende utstyr. 

MDA Metylendifenyldiamin. 

MDI Metylendifenyldiisocyanat. 

MDI-anlegg Anlegg for produksjon av MDI fra MDA med bruk av fosgen. 

Nytt anlegg Et anlegg som først blir tillatt på produksjonsstedet etter offentliggjøringen av disse BAT-

konklusjonene, eller en full utskiftning av et anlegg etter offentliggjøringen av disse BAT-

konklusjonene. 

Ny enhet En enhet som først blir tillatt etter offentliggjøringen av disse BAT-konklusjonene, eller en 

full utskiftning av en enhet etter offentliggjøringen av disse BAT-konklusjonene. 
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Uttrykk Definisjon 

NOX-forløpere Nitrogenholdige forbindelser (f.eks. ammoniakk, nitrøse gasser og nitrogenholdige organiske 

forbindelser) som tilføres en varmebehandling som fører til NOX-utslipp. Elementært nitrogen 

er ikke inkludert. 

PCDD/F Polyklorerte dibenzodioksiner og -furaner. 

Periodisk måling Måling ved bestemte tidsintervaller ved hjelp av manuelle eller automatiske metoder. 

Prosessovn/-varmeanlegg Prosessovner eller prosessvarmeanlegg er 

— forbrenningsenheter der røykgassene brukes til varmebehandling av gjenstander eller 

utgangsmaterialer gjennom direkte kontakt, f.eks. i tørkeprosesser eller kjemiske 

reaktorer, eller 

— forbrenningsenheter hvis strålevarme og/eller ledende varme overføres til gjenstander 

eller utgangsmaterialer gjennom en fast vegg uten bruk av mellomliggende varme-

overføringsvæske, f.eks. ovner eller reaktorer som varmer opp en prosesstrøm som 

brukes i (petro-)kjemisk industri, f.eks. krakkingsovner. 

Det bør bemerkes at som følge av anvendelsen av god praksis for energiutnytting, kan noen 

av prosessovnene/-varmeanleggene ha et tilknyttet system som produserer damp / elektrisk 

kraft. Et slikt system anses å være et integrert konstruksjonselement i prosessovnen/-

varmeanlegget som ikke kan betraktes isolert. 

Prosessavgass Avgass fra en prosess som gjennomgår ytterligere behandling for gjenvinning og/eller 

rensing. 

NOX Summen av nitrogenmonoksid (NO) og nitrogendioksid (NO2), uttrykt som NO2. 

Rester Stoffer eller gjenstander som produseres ved de formene for virksomhet som omfattes av 

dette direktivs virkeområde, som avfall eller biprodukter. 

RTO Regenerativ termisk oksidator. 

SCR Selektiv katalytisk reduksjon. 

SMPO Styrenmonomer og propylenoksid. 

SNCR Selektiv ikke-katalytisk reduksjon. 

SRU Svovelgjenvinningsenhet. 

TDA Toluendiamin. 

TDI Toluendiisocyanat. 

TDI-anlegg Anlegg for produksjon av TDI fra TDA med bruk av fosgen. 

TOC Totalt organisk karbon, uttrykt som C, omfatter alle organiske forbindelser (i vann). 

Totalt suspendert fast stoff (TSS) Massekonsentrasjon av alle suspenderte faste stoffer målt ved filtrering gjennom glass-

fiberfiltre og gravimetri. 

TVOC Totalt flyktig organisk karbon, flyktige organiske forbindelser totalt som måles ved hjelp av 

en flammeionisasjonsdetektor (FID) og uttrykt som totalt karbon. 

Enhet Et segment / en del av et anlegg der det utføres en spesifikk prosess eller virksomhet (f.eks. 

reaktor, skrubber, destillasjonskolonne). Enheter kan være nye enheter eller eksisterende 

enheter. 
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Uttrykk Definisjon 

Gyldig time- eller halvtimes-

gjennomsnitt 

Et timegjennomsnitt (eller halvtimesgjennomsnitt) anses som gyldig dersom det ikke 

utføres vedlikehold på det automatiske målesystemet, og det fungerer korrekt. 

VCM Vinylkloridmonomer. 

VOC Flyktige organiske forbindelser som definert i artikkel 3 nr. 45 i direktiv 2010/75/EU. 

(1) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2012/119/EU av 10. februar 2012 om fastsettelse av regler for retningslinjer for innsamling av 

data og utarbeiding av BAT-referansedokumenter og for kvalitetssikring av dem, som omhandlet i europaparlaments- og rådsdirektiv 

2010/75/EU om industriutslipp (EUT L 63 av 2.3.2012, s. 1). 

1. GENERELLE BAT-KONKLUSJONER 

De sektorspesifikke BAT-konklusjonene i avsnitt 2–11 gjelder i tillegg til de generelle BAT-konklusjonene som angis 

i dette avsnittet. 

1.1. Overvåking av utslipp til luft 

BAT 1: Beste tilgjengelige teknikk er å overvåke kanaliserte utslipp til luft fra prosessovner/-varmeanlegg i samsvar 

med EN-standarder og med minst laveste frekvens som angitt i tabellen nedenfor. Dersom det ikke foreligger EN-

standarder, er beste tilgjengelige teknikk å bruke ISO-standarder, nasjonale standarder eller andre internasjonale 

standarder som sikrer data av tilsvarende vitenskapelig kvalitet. 

Stoff/parameter Standard(er)(1) 

Samlet nominell 

termisk effekt 

(MWth)(2) 

Laveste overvåkingsfrekvens(3) 
Overvåking 

forbundet med 

CO Generiske EN-standarder ≥ 50 Kontinuerlig Tabell 2.1 

Tabell 10.1 

EN 15058 10 til < 50 Én gang hver 3. måned(4) 

Støv(5) Generiske EN-standarder og 

EN 13284-2 

≥ 50 Kontinuerlig BAT 5 

EN 13284-1 10 til < 50 Én gang hver 3. måned(4) 

NH3(6) Generiske EN-standarder ≥ 50 Kontinuerlig BAT 7 

Tabell 2.1 

Ingen EN-standard foreligger 10 til < 50 Én gang hver 3. måned(4) 

NOX Generiske EN-standarder ≥ 50 Kontinuerlig BAT 4 

Tabell 2.1 

Tabell 10.1 EN 14792 10 til < 50 Én gang hver 3. måned(4) 

SO2(7) Generiske EN-standarder ≥ 50 Kontinuerlig BAT 6 

EN 14791 10 til < 50 Én gang hver 3. måned(4) 

(1) Generiske EN-standarder for kontinuerlige målinger er EN 15267-1, EN 15267-2, EN 15267-3 og EN 14181. EN-standarder for periodiske 

målinger er angitt i tabellen. 

(2) Gjelder samlet nominell termisk tilførsel for alle prosessovner/-varmeanlegg som er forbundet med skorsteinen der utslippene 
skjer. 

(3) Når det gjelder prosessovner/-varmeanlegg med en samlet nominell termisk effekt på mindre enn 100 MWth som er i drift mindre 
enn 500 timer per år, kan overvåkingsfrekvensen reduseres til minst én gang i året. 

(4) Den laveste overvåkingsfrekvensen for periodiske målinger kan reduseres til én gang hver sjette måned, dersom utslippsnivåene har vist seg å 

være tilstrekkelig stabile. 

(5) Overvåking av støv gjelder ikke ved forbrenning av utelukkende gassformige brensler. 

(6) Overvåking av NH3 gjelder bare når det brukes SCR eller SNCR. 

(7) Når det gjelder prosessovner/-varmeanlegg som forbrenner gassformige brensler og/eller olje med kjent svovelinnhold, og der det ikke utføres 

avsvovling av røykgass, kan kontinuerlig overvåking erstattes enten av periodisk overvåking med en minstefrekvens på én gang hver tredje 
måned eller ved beregning som sikrer data av tilsvarende vitenskapelig kvalitet. 
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BAT 2: Beste tilgjengelige teknikk er å overvåke kanaliserte utslipp til luft fra andre kilder enn prosessovner/-

varmeanlegg i samsvar med EN-standarder og med minst laveste frekvens som angitt i tabellen nedenfor. Dersom det 

ikke foreligger EN-standarder, er beste tilgjengelige teknikk å bruke ISO-standarder, nasjonale standarder eller andre 

internasjonale standarder som sikrer data av tilsvarende vitenskapelig kvalitet. 

Stoff/parameter Prosesser/kilder Standard(er) Laveste overvåkingsfrekvens 
Overvåking forbundet 

med 

Benzen Avgass fra kumenoksida-

sjonsenheten ved fenolproduk-

sjon(1) 

Ingen EN-standard 

foreligger 

Én gang i måneden(2) BAT 57 

Alle andre prosesser/kilder(3) BAT 10 

Cl2 TDI/MDI(1) Ingen EN-standard 

foreligger 

Én gang i måneden(2) BAT 66 

EDC/VCM BAT 76 

CO Termisk oksidator EN 15058 Én gang i måneden(2) BAT 13 

Lavere alkener (avkoksing) Ingen EN-standard 

foreligger(4) 

Én gang i året eller én gang 

under avkoksing, dersom 

avkoksing skjer mindre hyppig 

BAT 20 

EDC/VCM (avkoksing) BAT 78 

Støv Lavere alkener (avkoksing) Ingen EN-standard 

foreligger(5) 

Én gang i året eller én gang 

under avkoksing, dersom 

avkoksing skjer mindre hyppig 

BAT 20 

EDC/VCM (avkoksing) BAT 78 

Alle andre prosesser/kilder(3) EN 13284-1 Én gang i måneden(2) BAT 11 

EDC EDC/VCM Ingen EN-standard 

foreligger 

Én gang i måneden(2) BAT 76 

Etylenoksid Etylenoksid og etylenglykoler Ingen EN-standard 

foreligger 

Én gang i måneden(2) BAT 52 

Formaldehyd Formaldehyd Ingen EN-standard 

foreligger 

Én gang i måneden(2) BAT 45 

Gassformige klorider, 

uttrykt som HCl 

TDI/MDI(1) EN 1911 Én gang i måneden(2) BAT 66 

EDC/VCM BAT 76 

Alle andre prosesser/kilder(3) BAT 12 

NH3 Bruk av SCR eller SNCR Ingen EN-standard 

foreligger 

Én gang i måneden(2) BAT 7 

NOX Termisk oksidator EN 14792 Én gang i måneden(2) BAT 13 

PCDD/F TDI/MDI(6) EN 1948-1, EN 

1948-2 og EN 

1948-3 

Én gang hver sjette måned(2) BAT 67 

PCDD/F EDC/VCM BAT 77 
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Stoff/parameter Prosesser/kilder Standard(er) Laveste overvåkingsfrekvens 
Overvåking forbundet 

med 

SO2 Alle prosesser/kilder(3) EN 14791 Én gang i måneden(2) BAT 12 

Karbontetraklorid TDI/MDI(1) Ingen EN-standard 

foreligger 

Én gang i måneden(2) BAT 66 

TVOC TDI/MDI EN 12619 Én gang i måneden(2) BAT 66 

EO (desorpsjon av CO2 fra 

skrubbermedium) 

Én gang hver sjette måned(2) BAT 51 

Formaldehyd Én gang i måneden(2) BAT 45 

Avgass fra kumenoksidasjons-

enheten ved fenolproduksjon 

EN 12619 Én gang i måneden(2) BAT 57 

Avgass fra andre kilder ved 

fenolproduksjon når den ikke 

kombineres med andre 

avgasstrømmer 

Én gang i året 

Avgass fra oksidasjonsenheten 

ved produksjon av hydrogen-

peroksid 

Én gang i måneden(2) BAT 86 

EDC/VCM Én gang i måneden(2) BAT 76 

Alle andre prosesser/kilder(3) Én gang i måneden(2) BAT 10 

VCM EDC/VCM Ingen EN-standard 

foreligger 

Én gang i måneden(2) BAT 76 

(1) Overvåkingen gjelder dersom det forurensende stoffet finnes i avgassen basert på fortegnelsen over avgasstrømmer, angitt i BAT-konklusjonene 

for felles systemer for rensing/håndtering av avløpsvann og avgasser i kjemisk sektor (CWW). 

(2) Den laveste overvåkingsfrekvensen for periodiske målinger kan reduseres til én gang hvert år, dersom utslippsnivåene har vist seg å være 

tilstrekkelig stabile. 

(3) Alle (andre) prosesser/kilder der det forurensende stoffet finnes i avgassen basert på fortegnelsen over avgasstrømmer, angitt i BAT-

konklusjonene for felles systemer for rensing/håndtering av avløpsvann og avgasser i kjemisk sektor (CWW). 

(4) EN 15058 og prøvetakingsperioden må tilpasses slik at de målte verdiene er representative for hele avkoksingssyklusen. 

(5) EN-13284-1 og prøvetakingsperioden må tilpasses slik at de målte verdiene er representative for hele avkoksingssyklusen. 

(6) Overvåkingen gjelder dersom klor og/eller klorholdige forbindelser finnes i avgassene og det benyttes varmebehandling. 

1.2. Utslipp til luft 

1.2.1. Utslipp til luft fra prosessovner/-varmeanlegg 

BAT 3: Beste tilgjengelige teknikk for å redusere utslipp til luft av CO og uforbrente stoffer fra prosessovner/-

varmeanlegg er å sikre optimal forbrenning. 

Optimal forbrenning oppnås gjennom god utforming og drift av utstyret, som omfatter optimering av temperaturen og 

oppholdstiden i forbrenningssonen, effektiv blanding av brenselet og forbrenningsluften, samt forbrenningskontroll. 

Forbrenningskontroll er basert på kontinuerlig overvåking og automatisk kontroll av relevante forbrenningsparametrer 

(f.eks. O2, CO, forholdet mellom brensel og luft, og uforbrente stoffer). 

BAT 4: Beste tilgjengelige teknikk for å redusere NOX-utslipp til luft fra prosessovner/-varmeanlegg er å bruke én 

eller flere av teknikkene nedenfor.  
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Teknikk Beskrivelse Bruk 

a. Valg av brensel Se avsnitt 12.3. Dette omfatter overgang 

fra flytende til gassformige brensler, 

samtidig som det tas hensyn til den over-

ordnede hydrokarbonbalansen. 

Overgangen fra flytende til gassformige 

brensler kan være begrenset av utformin-

gen av brennerne i eksisterende anlegg. 

b. Trinnvis forbrenning Brennere med trinnvis forbrenning gir 

lavere NOX-utslipp ved trinnvis inn-

sprøyting av enten luft eller brensel i 

sonen nær brenneren. Fordelingen av 

brensel eller luft reduserer oksygenkon-

sentrasjonen i brennerens primære 

forbrenningssone, og senker dermed den 

høyeste flammetemperaturen og redu-

serer den termiske NOX-dannelsen. 

Bruksmulighetene kan være begrenset 

dersom det ikke er tilgjengelig plass når 

små prosessovner oppgraderes, noe som 

begrenser muligheten for å ettermontere 

trinnvis brensel-/lufttilførsel uten å redu-

sere kapasiteten. 

For eksisterende EDC-krakkingsovner 

kan bruksmulighetene være begrenset av 

prosessovnens utforming. 

c. Resirkulering av røykgass 

(ekstern) 

Resirkulering av en del av røykgassen til 

forbrenningskammeret for å skifte ut en 

del av den friske forbrenningsluften, med 

den følge at oksygeninnholdet reduseres 

og dermed senker flammetemperaturen. 

For eksisterende prosessovner-/varme-

anlegg kan bruksmulighetene være 

begrenset av deres utforming. 

Kan ikke brukes i eksisterende EDC-

krakkingsovner. 

d. Resirkulering av røykgass 

(intern) 

Resirkulering av en del av røykgassen 

inne i forbrenningskammeret for å skifte 

ut en del av den friske forbrennings-

luften, med den følge at oksygeninnhol-

det reduseres og dermed senker flamme-

temperaturen. 

For eksisterende prosessovner-/varme-

anlegg kan bruksmulighetene være 

begrenset av deres utforming. 

e. Lav-NOX-brenner (LNB) 

eller ultralav-NOX-brenner 

(ULNB) 

Se avsnitt 12.3. For eksisterende prosessovner-/varme-

anlegg kan bruksmulighetene være 

begrenset av deres utforming. 

f. Bruk av inerte 

fortynningsmidler 

Inerte fortynningsmidler, f.eks. damp, 

vann eller nitrogen, brukes (enten ved at 

de forblandes med brenselet før 

forbrenningen eller ved at de sprøytes 

direkte inn i forbrenningskammeret) for 

å redusere flammetemperaturen. Inn-

sprøyting av damp kan øke CO-

utslippene. 

Kan brukes generelt. 

g. Selektiv katalytisk 

reduksjon (SCR) 

Se avsnitt 12.1. Bruksmulighetene for eksisterende 

prosessovner-/varmeanlegg kan være 

begrenset dersom det ikke er tilgjengelig 

plass. 

h. Selektiv ikke-katalytisk 

reduksjon (SNCR) 

Se avsnitt 12.1. Bruksmulighetene for eksisterende 

prosessovner/-varmeanlegg kan være 

begrenset av temperaturvinduet (900–

1 050 °C) og den oppholdstiden som 

kreves for reaksjonen. 

Kan ikke brukes i EDC-krakkingsovner. 
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Utslippsnivåer forbundet med beste tilgjengelige teknikk (BAT-AEL): Se tabell 2.1 og tabell 10.1. 

BAT 5: Beste tilgjengelige teknikk for å forebygge eller redusere utslipp av støv til luft fra prosessovner/-

varmeanlegg er å bruke én eller flere av teknikkene nedenfor. 

Teknikk Beskrivelse Bruk 

a. Valg av brensel Se avsnitt 12.3. Dette omfatter overgang 

fra flytende til gassformige brensler, 

samtidig som det tas hensyn til den 

overordnede hydrokarbonbalansen. 

Overgangen fra flytende til gassformige 

brensler kan være begrenset av 

utformingen av brennerne i eksisterende 

anlegg. 

b. Forstøvning av flytende 

brensel 

Bruk av høyt trykk for å redusere 

dråpestørrelsen i flytende brensel. 

Aktuelle optimerte brennerkonstruk-

sjoner omfatter vanligvis dampforstøv-

ning. 

Kan brukes generelt. 

c. Tekstilfilter, keramikkfilter 

eller metallfilter 

Se avsnitt 12.1. Gjelder ikke ved forbrenning av ute-

lukkende gassformige brensler. 

BAT 6: Beste tilgjengelige teknikk for å forebygge eller redusere SO2-utslipp til luft fra prosessovner/-varmeanlegg 

er å bruke én av eller begge teknikkene nedenfor. 

Teknikk Beskrivelse Bruk 

a. Valg av brensel Se avsnitt 12.3. Dette omfatter overgang 

fra flytende til gassformige brensler, 

samtidig som det tas hensyn til den 

overordnede hydrokarbonbalansen. 

Overgangen fra flytende til gassformige 

brensler kan være begrenset av utformin-

gen av brennerne i eksisterende anlegg. 

b. Lutskrubbing Se avsnitt 12.1. Bruksmulighetene kan være begrenset 

dersom det ikke er tilgjengelig plass. 

1.2.2. Utslipp til luft ved bruk av SCR eller SNCR 

BAT 7: Beste tilgjengelige teknikk for å redusere utslipp til luft av ammoniakk som brukes i selektiv katalytisk 

reduksjon (SCR) eller selektiv ikke-katalytisk reduksjon (SNCR) for å redusere NOX-utslipp, er å optimere 

utformingen og/eller driften av SCR eller SNCR (f.eks. optimalt forhold mellom reagens og NOX, homogen fordeling 

av reagens og optimal størrelse på reagensdråpene). 

Utslippsnivåer forbundet med beste tilgjengelige teknikk (BAT-AEL) for utslipp fra en krakkingsovn for lavere 

alkener når det brukes SCR eller SNCR: Tabell 2.1. 

1.2.3. Utslipp til luft fra andre prosesser/kilder 

1.2.3.1. Teknikker  fo r  å  r edusere  u ts l ipp  fr a  andre  p rosesse r /ki ld er  

BAT 8: Beste tilgjengelige teknikk for å redusere den mengden forurensende stoffer som sendes til sluttrensing av 

avgass, og for å øke ressurseffektiviteten, er å bruke en passende kombinasjon av teknikkene nedenfor for 

prosessavgasstrømmer. 

Teknikk Beskrivelse Bruk 

a. Gjenvinning og bruk av 

overskytende eller 

produsert hydrogen 

Gjenvinning og bruk av overskytende 

hydrogen eller hydrogen som dannes 

ved kjemiske reaksjoner (f.eks. for 

hydrogeneringsreaksjoner). Gjen-

vinningsteknikker som trykksvingads-

orpsjon (PSA) eller membranfiltrering 

kan brukes til å øke hydrogeninnholdet. 

Bruksmulighetene kan være begrenset 

dersom behovet for energi til gjen-

vinning er altfor stort på grunn av det 

lave hydrogeninnholdet, eller når det 

ikke er behov for hydrogen. 
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Teknikk Beskrivelse Bruk 

b. Gjenvinning og bruk av 

organiske løsemidler og 

ikke-reagerte organiske 

råstoffer 

Det kan brukes gjenvinningsteknikker 

som kompresjon, kondensering, kryo-

kondensering, membranfiltrering og 

adsorpsjon. Valget av teknikk kan 

påvirkes av sikkerhetshensyn, f.eks. 

forekomst av andre stoffer eller 

forurensende stoffer. 

Bruksmulighetene kan være begrenset 

dersom behovet for energi til gjen-

vinning er altfor stort på grunn av det 

lave organiske innholdet. 

c. Bruk av brukt luft Det store volumet av brukt luft fra 

oksidasjonsreaksjoner behandles og 

brukes som nitrogen med lav renhet. 

Kan bare brukes dersom det finnes 

bruksmuligheter for nitrogen med lav 

renhet, som ikke setter prosessikkerhe-

ten i fare. 

d. Gjenvinning av HCl 

gjennom våtskrubbing for 

senere bruk 

Gassformig HCl absorberes i vann ved 

hjelp av en våtskrubber, eventuelt 

etterfulgt av rensing (f.eks. ved 

adsorpsjon) og/eller konsentrasjon 

(f.eks. ved destillasjon) (se avsnitt 12.1 

for beskrivelse av denne teknikken). 

Gjenvunnet HCl brukes deretter (f.eks. 

som syre eller til å produsere klor). 

Bruksmulighetene kan være begrenset 

ved små mengder HCl. 

e. Gjenvinning av H2S med 

regenerativ aminskrubbing 

for senere bruk 

Regenerativ aminskrubbing brukes til å 

gjenvinne H2S fra prosessavgass-

trømmer og fra de sure avgassene fra 

survannsstrippere. H2S omdannes deret-

ter vanligvis til elementært svovel i en 

svovelgjenvinningsenhet i et raffineri 

(Claus-prosess). 

Kan bare brukes dersom det ligger et 

raffineri i nærheten. 

f. Teknikker for å redusere 

iblandingen av faste 

og/eller flytende stoffer 

Se avsnitt 12.1. Kan brukes generelt. 

BAT 9: Beste tilgjengelige teknikk for å redusere den mengden forurensende stoffer som sendes til sluttrensing av 

avgass, og for å øke energieffektiviteten, er å sende prosessavgasstrømmer med en tilstrekkelig høy brennverdi til en 

forbrenningsenhet. BAT 8a og 8b skal prioriteres framfor å sende prosessavgasstrømmer til en forbrenningsenhet. 

Bruk: 

Muligheten for å sende prosessavgasstrømmer til en forbrenningsenhet kan være begrenset på grunn av forekomst av 

forurensende stoffer eller av sikkerhetshensyn. 

BAT 10: Beste tilgjengelige teknikk for å redusere kanaliserte utslipp av organiske forbindelser til luft er å bruke én 

eller flere av teknikkene nedenfor. 

Teknikk Beskrivelse Bruk 

a. Kondensering Se avsnitt 12.1. Denne teknikken 

brukes vanligvis i kombinasjon 

med andre utslippsrenseteknikker. 

Kan brukes generelt. 
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Teknikk Beskrivelse Bruk 

b. Adsorpsjon Se avsnitt 12.1. Kan brukes generelt. 

c. Våtskrubbing Se avsnitt 12.1. Kan bare brukes på flyktige organiske 

forbindelser som kan absorberes i vandige 

løsninger. 

d. Katalytisk oksidator Se avsnitt 12.1. Bruksmulighetene kan være begrenset på 

grunn av forekomsten av katalysatorgifter. 

e. Termisk oksidator Se avsnitt 12.1. I stedet for en 

termisk oksidator kan det brukes et 

forbrenningsanlegg for kombinert 

behandling av flytende avfall og 

avgass. 

Kan brukes generelt. 

BAT 11: Beste tilgjengelige teknikk for å redusere kanaliserte utslipp av støv til luft er å bruke én eller flere av 

teknikkene nedenfor. 

Teknikk Beskrivelse Bruk 

a. Syklonutskiller Se avsnitt 12.1. Denne teknikken 

brukes i kombinasjon med andre 

utslippsrenseteknikker. 

Kan brukes generelt. 

b. Elektrofilter Se avsnitt 12.1. For eksisterende enheter kan 

bruksmulighetene være begrenset dersom 

det ikke er tilgjengelig plass eller av 

sikkerhetshensyn. 

c. Tekstilfilter Se avsnitt 12.1. Kan brukes generelt. 

d. Totrinns støvfilter Se avsnitt 12.1. 

e. Keramisk filter / metallfilter Se avsnitt 12.1. 

f. Våtskrubbing av støv Se avsnitt 12.1. 

BAT 12: Beste tilgjengelige teknikk for å redusere utslipp til luft av svoveldioksid og andre syregasser (f.eks. HCl) er 

å bruke våtskrubbing. 

Beskrivelse: 

Se beskrivelse av våtskrubbing i avsnitt 12.1. 

1.2.3.2. Teknikker  fo r  å  r edusere  u ts l ipp  fr a  en  te rmisk o ksid ator  

BAT 13: Beste tilgjengelige teknikk for å redusere utslipp til luft av NOX, CO og SO2 fra en termisk oksidator er å 

bruke en passende kombinasjon av teknikkene nedenfor. 

Teknikk Beskrivelse 
Viktigste forurensende 

stoffer som berøres 
Bruk 

a. Fjerning av høye nivåer 

av NOX-forløpere fra 

prosessavgasstrømmene 

Fjerne (om mulig for ombruk) 

høye nivåer av NOX-forløpere 

før varmebehandling, f.eks. 

ved skrubbing, kondensering 

eller adsorpsjon. 

NOX Kan brukes generelt. 
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Teknikk Beskrivelse 
Viktigste forurensende 

stoffer som berøres 
Bruk 

b. Valg av støttebrensel Se avsnitt 12.3. NOX, SO2 Kan brukes generelt. 

c. Lav-NOX-brenner (LNB) Se avsnitt 12.1. NOX Bruksmulighetene på 

eksisterende enheter kan 

være begrenset av utforming 

og/eller driftsvilkår. 

d. Regenerativ termisk 

oksidator (RTO) 

Se avsnitt 12.1. NOX Bruksmulighetene på 

eksisterende enheter kan 

være begrenset av utforming 

og/eller driftsvilkår. 

e. Optimert forbrenning Utforming og driftsteknikker 

brukes for å maksimere 

fjerning av organiske 

forbindelser, samtidig som 

utslipp til luft av CO og NOX 

minimeres (f.eks. ved å 

regulere forbrennings-

parametrer som temperatur og 

oppholdstid). 

CO, NOX Kan brukes generelt. 

f. Selektiv katalytisk 

reduksjon (SCR) 

Se avsnitt 12.1. NOX Bruksmulighetene for 

eksisterende enheter kan 

være begrenset dersom det 

ikke er tilgjengelig plass. 

g. Selektiv ikke-katalytisk 

reduksjon (SNCR) 

Se avsnitt 12.1. NOX Bruksmulighetene for 

eksisterende enheter kan 

være begrenset av den 

oppholdstiden som kreves 

for reaksjonen. 

1.3. Utslipp til vann 

BAT 14: Beste tilgjengelige teknikk for å redusere den mengden spillvann, den mengden forurensende stoffer som ledes 

til en passende sluttrensing (vanligvis biologisk rensing), og utslipp til vann, er å bruke en integrert strategi for å håndtere 

og rense spillvann som inkluderer en hensiktsmessig kombinasjon av prosessintegrerte teknikker, teknikker for å 

gjenvinne forurensende stoffer ved kilden, samt forbehandlingsteknikker, på grunnlag av opplysningene i fortegnelsen 

over spillvannsstrømmer angitt i BAT-konklusjonene for felles systemer for rensing/håndtering av avløpsvann og 

avgasser i kjemisk sektor (CWW). 

1.4. Ressurseffektivitet 

BAT 15: Beste tilgjengelige teknikk for å øke ressurseffektiviteten ved bruk av katalysatorer er å bruke en 

kombinasjon av teknikkene nedenfor. 

Teknikk Beskrivelse 

a. Valg av katalysator Velg den katalysatoren som skal gi en optimal balanse mellom følgende faktorer: 

— Katalysatoraktivitet. 
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Teknikk Beskrivelse 

  — Katalysatorens selektivitet. 

— Katalysatorens levetid (f.eks. sårbarhet for katalysatorgifter). 

— Bruk av mindre giftige metaller. 

b. Katalysatorbeskyttelse Teknikker som brukes oppstrøms for katalysatoren for å beskytte den mot gifter 

(f.eks. forbehandling av råstoffer). 

c. Prosessoptimering Kontroll av reaktorforhold (f.eks. temperatur, trykk) for å oppnå optimal balanse 

mellom virkningsgrad for konvertering og katalysatorens levetid. 

d. Overvåking av 

katalysatorens ytelse 

Overvåking av virkningsgraden for konvertering for å oppdage når katalysatorned-

brytingen har startet, ved hjelp av egnede parametrer (f.eks. reaksjonsvarmen og 

CO2-dannelsen ved delvise oksidasjonsreaksjoner). 

BAT 16: Beste tilgjengelige teknikk for å øke ressurseffektiviteten er å gjenvinne og ombruke organiske løsemidler. 

Beskrivelse: 

Organiske løsemidler som brukes i visse prosesser (f.eks. kjemiske reaksjoner) eller oppgaver (f.eks. ekstraksjon), 

gjenvinnes ved hjelp av passende teknikker (f.eks. destillasjon eller væskefaseseparasjon), renses om nødvendig 

(f.eks. ved hjelp av destillasjon, adsorpsjon, stripping eller filtrering) og tilbakeføres til prosessen eller oppgaven. Den 

mengden som gjenvinnes og ombrukes, er prosesspesifikk. 

1.5. Rester 

BAT 17: Beste tilgjengelige teknikk for å forebygge eller, dersom dette ikke er praktisk mulig, redusere den 

mengden avfall som sendes til sluttbehandling, er å bruke en passende kombinasjon av teknikkene nedenfor. 

Teknikk Beskrivelse Bruk 

Teknikker som forebygger eller reduserer produksjon av avfall 

a. Tilsetting av inhibitorer i 

destillasjonssystemer 

Valg (og doseringsoptimering) av 

polymeriseringsinhibitorer som 

forebygger eller reduserer dannel-

sen av rester (f.eks. gummi eller 

tjære). Ved optimering av dose-

ringen må det eventuelt tas hensyn 

til at det kan føre til høyere 

nitrogen- og/eller svovelinnhold i 

restene, noe som kan påvirke 

bruken av dem som brensel. 

Kan brukes generelt. 

b. Minimering av dannelsen 

av rester med høyt koke-

punkt i destillasjons-

systemer 

Teknikker som reduserer tem-

peratur og oppholdstid (f.eks. bruk 

av kolonnepakning i stedet for 

kolonnebunner for å redusere 

trykkfallet og dermed temperaturen; 

vakuum i stedet for atmosfærisk 

trykk for å redusere temperaturen). 

Kan bare brukes i nye destillasjonsenheter 

eller ved større anleggsoppgraderinger. 
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Teknikk Beskrivelse Bruk 

Teknikker for å gjenvinne materialer til ombruk eller materialgjenvinning 

c. Materialgjenvinning (f.eks. 

fra destillasjon eller krak-

king) 

Materialer (dvs. råstoffer, produkter 

og biprodukter) gjenvinnes fra rester 

ved isolering (f.eks. destillasjon) 

eller omdanning (f.eks. termisk/ 

katalytisk krakking, forgassing eller 

hydrogenering). 

Kan bare brukes dersom det finnes bruks-

muligheter for de gjenvunnede materialene. 

d. Regenerering av 

katalysator og adsorbent 

Regenerering av katalysatorer og 

adsorbenter, f.eks. ved hjelp av 

termisk eller kjemisk behandling. 

Bruksmulighetene kan være begrenset dersom 

regenerering fører til betydelige virkninger på 

tvers av miljømedier. 

Teknikker for å gjenvinne energi 

e. Bruk av rester som 

brensel 

Enkelte organiske restprodukter, 

f.eks. tjære, kan brukes som brensel 

i en forbrenningsenhet. 

Bruksmulighetene kan være begrenset av 

forekomsten av visse stoffer i restproduktene, 

noe som gjør dem uegnede til bruk i en 

forbrenningsenhet, og krever at de slutt-

behandles. 

1.6. Andre forhold enn normale driftsforhold 

BAT 18: Beste tilgjengelige teknikk for å forebygge eller redusere utslipp ved funksjonssvikt i utstyr er å bruke alle 

teknikkene nedenfor. 

Teknikk Beskrivelse Bruk 

a. Identifikasjon av kritisk 

utstyr 

Utstyr som er kritisk for vern av 

miljøet («kritisk utstyr»), identifise-

res på grunnlag av en risikovur-

dering (f.eks. ved hjelp av en 

FMEA-analyse (Failure Mode and 

Effects Analysis). 

Kan brukes generelt. 

b. Program for pålitelighet i 

forbindelse med kritisk 

utstyr 

Et strukturert program for å 

maksimere utstyrets tilgjengelighet 

og ytelse, og som omfatter standardi-

serte driftsprosedyrer, forebyggende 

vedlikehold (f.eks. mot korrosjon), 

overvåking, registrering av hendelser 

og kontinuerlige forbedringer. 

Kan brukes generelt. 

c. Reservesystemer for 

kritisk utstyr 

Oppbygging og vedlikehold av 

reservesystemer, f.eks. ventila-

sjonsgassystemer og renseenheter. 

Kan ikke brukes dersom tilgjengeligheten av 

egnet utstyr kan påvises ved hjelp av teknikk 

b. 

BAT 19: Beste tilgjengelige teknikk for å forebygge eller redusere utslipp til luft og vann som forekommer under 

andre forhold enn normale driftsforhold, er å gjennomføre tiltak som står i forhold til betydningen av mulige 

forurensende utslipp ved 

i) oppstart og avstenging, 

ii) andre omstendigheter (f.eks. planlagt eller ekstraordinært vedlikehold, rengjøring av enhetene og/eller av rense-

systemet for avgass), herunder omstendigheter som kan påvirke anleggets korrekte funksjon.  
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2. BAT-KONKLUSJONER FOR PRODUKSJON AV LAVERE ALKENER 

BAT-konklusjonene i dette avsnittet gjelder for produksjon av lavere alkener ved hjelp av dampkrakkingsprosessen og 

gjelder i tillegg til de generelle BAT-konklusjonene i avsnitt 1. 

2.1. Utslipp til luft 

2.1.1. BAT-AEL-verdier for utslipp til luft fra krakkingsovn for lavere alkener 

Tabell 2.1 

BAT-AEL-verdier for utslipp til luft av NOX og NH3 fra en krakkingsovn for lavere alkener 

Parameter 

BAT-AEL(1)(2)(3) 

(døgngjennomsnitt eller gjennomsnitt i prøvetakingsperioden) 

(mg/Nm3 ved 3 volumprosent O2) 

Ny ovn Eksisterende ovn 

NOX 60–100 70–200 

NH3 < 5–15(4) 

(1) Dersom røykgassene fra to eller flere ovner slippes ut gjennom en felles skorstein, gjelder BAT-AEL for det kombinerte 

utslippet fra skorsteinen. 

(2) BAT-AEL gjelder ikke under avkoksing. 

(3) Ingen BAT-AEL gjelder for CO. Som en indikasjon vil utslippsnivået for CO generelt være 10–50 mg/Nm3, uttrykt som et 

døgngjennomsnitt eller et gjennomsnitt i prøvetakingsperioden. 

(4) BAT-AEL gjelder bare når SCR eller SNCR brukes. 

Den tilhørende overvåkingen er beskrevet i BAT 1. 

2.1.2. Teknikker for å redusere utslipp fra avkoksing 

BAT 20: Beste tilgjengelige teknikk for å redusere utslipp til luft av støv og CO fra avkoksing av krakkingsrørene er 

å bruke en passende kombinasjon av teknikkene for å redusere avkoksingsfrekvensen og én eller flere av 

renseteknikkene nedenfor. 

Teknikk Beskrivelse Bruk 

Teknikker for å redusere avkoksingsfrekvensen 

a. Rørmaterialer som forsinker 

koksdannelse 

Nikkel på overflaten av rørene kata-

lyserer koksdannelse. Bruk av materialer 

med lavere nikkelinnhold, eller påføring 

av et belegg av et inert materiale på 

innsiden av rørene, kan derfor forsinke 

koksdannelsen. 

Kan bare brukes i nye enheter eller ved 

større anleggsoppgraderinger. 

b. Doping av tilført råstoff 

med svovelforbindelser 

Ettersom nikkelsulfider ikke katalyserer 

koksdannelse, kan doping av tilført 

råstoff med svovelforbindelser, dersom 

de ikke allerede finnes i ønsket mengde, 

også bidra til å forsinke koksdannelsen, 

ettersom dette vil bidra til å passivere 

røroverflaten. 

Kan brukes generelt. 
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Teknikk Beskrivelse Bruk 

c. Optimering av termisk 

avkoksing 

Optimering av driftsforhold, dvs. 

luftstrøm, temperatur og dampinnhold 

gjennom hele avkoksingssyklusen, for å 

maksimere koksfjerningen. 

Kan brukes generelt. 

Utslippsrenseteknikker 

d. Våtskrubbing av støv Se avsnitt 12.1. Kan brukes generelt. 

e. Tørr syklonutskiller Se avsnitt 12.1. Kan brukes generelt. 

f. Forbrenning av avgass fra 

avkoksing i prosessovn/-

varmeanlegg 

Avgasstrømmen fra avkoksing føres 

gjennom prosessovnen/-varmeanlegget 

under avkoksingen, der kokspartiklene 

(og CO) forbrennes ytterligere. 

Bruksmulighetene på eksisterende 

anlegg kan være begrenset av 

rørsystemets utforming eller 

brannvernforskrifter. 

2.2. Utslipp til vann 

BAT 21: Beste tilgjengelige teknikk for å forebygge eller redusere den mengden organiske forbindelser og spillvann 

som føres til spillvannsrensing, er å maksimere gjenvinningen av hydrokarboner fra kjølevannet i det primære 

fraksjoneringstrinnet og ombruke kjølevannet i systemet for generering av fortynningsdamp. 

Beskrivelse: 

Teknikken består i å sikre en effektiv separasjon av organiske og vandige faser. Gjenvunnede hydrokarboner tilbakeføres 

til krakkingsovnen eller brukes som råstoff i andre kjemiske prosesser. Gjenvinning av organiske forbindelser kan 

forbedres, f.eks. ved bruk av damp- eller gasstripping eller en fraksjoneringskoker. Behandlet kjølevann ombrukes i 

systemet for generering av fortynningsdamp. En utluftingsstrøm av kjølevann sendes til sluttrensingen av spillvann 

nedstrøms for å forebygge oppbygging av salter i systemet. 

BAT 22: Beste tilgjengelige teknikk for å redusere det organiske innholdet i utslipp som sendes til spillvannsrensing 

fra den brukte lutskrubbervæsken, som brukes for å fjerne H2S fra de krakkede gassene, er å bruke stripping. 

Beskrivelse: 

Se beskrivelse av stripping i avsnitt 12.2. Stripping av skrubbervæske utføres ved hjelp av en gassformig strøm, som 

deretter forbrennes (f.eks. i krakkingsovnen). 

BAT 23: Beste tilgjengelige teknikk for å forebygge eller redusere den mengden sulfider som sendes til spillvanns-

rensing fra den brukte lutskrubbervæsken som brukes for å fjerne syregasser fra de krakkede gassene, er å bruke én 

eller flere av teknikkene nedenfor. 

Teknikk Beskrivelse Bruk 

a. Bruk av råstoffer med lavt 

svovelinnhold i materialet 

til krakkingsovner 

Bruk av råstoffer som har et lavt svovel-

innhold eller er blitt avsvovlet. 

Bruksmulighetene kan være begrenset av 

behovet for svoveldoping for å begrense 

koksdannelse. 

b. Maksimering av bruken av 

aminskrubbing for å fjerne 

syregasser 

Skrubbing av de krakkede gassene med 

en regenerativ (amin-) løsning for å 

fjerne syregass, hovedsakelig H2S, for å 

minske belastningen på lutskrubberen 

nedstrøms. 

Kan ikke brukes dersom krakkingsovnen 

for lavere alkener ligger langt vekk fra en 

svovelgjenvinningsenhet. 

Bruksmulighetene for eksisterende 

anlegg kan være begrenset av kapasiteten 

til svovelgjenvinningsenheten. 
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Teknikk Beskrivelse Bruk 

c. Oksidasjon Oksidasjon av sulfider i den brukte 

skrubbervæsken til sulfater, f.eks. ved 

bruk av luft ved høyt trykk og høy 

temperatur (dvs. våtluftoksidasjon) eller 

et oksidasjonsmiddel som hydrogen-

peroksid. 

Kan brukes generelt. 

3. BAT-KONKLUSJONER FOR PRODUKSJON AV AROMATISKE FORBINDELSER 

BAT-konklusjonene i dette avsnittet gjelder for produksjon av benzen, toluen, orto-, meta- og paraxylen (vanligvis 

kalt BTX) og sykloheksan fra pyrolysebensin som biprodukt fra dampkrakking og fra reformat/nafta produsert i 

katalytiske reformeringsenheter; og gjelder i tillegg til de generelle BAT-konklusjonene i avsnitt 1. 

3.1. Utslipp til luft 

BAT 24: Beste tilgjengelige teknikk for å redusere det organiske innholdet i prosessavgasser som sendes til 

sluttrensing, og for å øke ressurseffektiviteten, er å gjenvinne organisk stoff ved å bruke BAT 8b, eller dersom dette 

ikke er praktisk mulig, å gjenvinne energi fra disse prosessavgassene (se også BAT 9). 

BAT 25: Beste tilgjengelige teknikk for å redusere utslipp til luft av støv og organiske forbindelser fra regenerering 

av hydrogeneringskatalysatorer er å sende prosessavgassen fra katalytisk regenerering til et egnet rensesystem. 

Beskrivelse: 

Prosessavgassen sendes til våte eller tørre støvrenseenheter for å fjerne støv og deretter til en forbrenningsenhet eller 

en termisk oksidator som fjerner organiske forbindelser, for å unngå direkte utslipp til luft eller fakling. Bruk av 

avkoksingstromler alene er ikke tilstrekkelig. 

3.2. Utslipp til vann 

BAT 26: Beste tilgjengelige teknikk for å redusere den mengden organiske forbindelser og spillvann som sendes til 

spillvannsrensing fra ekstraksjonsenheter for aromatiske forbindelser, er enten å bruke tørre løsemidler eller å bruke et 

lukket system for gjenvinning og ombruk av vann når det brukes våte løsemidler. 

BAT 27: Beste tilgjengelige teknikk for å redusere den mengden spillvann og det organiske innholdet i utslipp som 

sendes til spillvannsrensing, er å bruke en passende kombinasjon av teknikkene nedenfor. 

Teknikk Beskrivelse Bruk 

a. Vannfri vakuumgenerering Bruk mekaniske pumpesystemer i et 

lukket kretsløp, som bare sender en liten 

mengde vann som avblåsing, eller bruk 

tørre pumper. I enkelte tilfeller kan det 

oppnås spillvannsfri vakuumgenerering 

ved at produktet brukes som en barrie-

revæske i en mekanisk vakuumpumpe, 

eller ved at det brukes en gasstrøm fra 

produksjonsprosessen. 

Kan brukes generelt. 
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Teknikk Beskrivelse Bruk 

b. Utskilling av avløpsvann 

ved kilden 

Avløpsvann fra anlegg som produserer 

aromater, er atskilt fra spillvann fra 

andre kilder for å forenkle gjen-

vinningen av råstoffer eller produkter. 

For eksisterende anlegg kan bruksmu-

lighetene være begrenset av drenerings-

systemer som er spesifikke for stedet. 

c. Væskefaseseparasjon med 

gjenvinning av 

hydrokarboner 

Separasjon av organiske og vandige 

faser med passende utforming og drift 

(f.eks. tilstrekkelig oppholdstid, påvis-

ning og kontroll av fasegrenser) for å 

hindre eventuell iblanding av uoppløst 

organisk stoff. 

Kan brukes generelt. 

d. Stripping med gjenvinning 

av hydrokarboner 

Se avsnitt 12.2. Stripping kan brukes for 

enkeltvise eller kombinerte strømmer. 

Bruksmulighetene kan være begrenset 

når konsentrasjonen av hydrokarboner 

er lav. 

e. Ombruk av vann Med ytterligere behandling av enkelte 

spillvannsstrømmer kan vann fra strip-

ping brukes som prosessvann eller 

matevann til kjel og erstatte andre 

vannkilder. 

Kan brukes generelt. 

3.3. Ressurseffektivitet 

BAT 28: Beste tilgjengelige teknikk for å utnytte ressurser effektivt er å maksimere bruken av samprodusert 

hydrogen, f.eks. fra dealkyleringsreaksjoner, som en kjemisk reagens eller som brensel ved å bruke BAT 8a eller, 

dersom dette ikke er praktisk mulig, å gjenvinne energi fra disse gassutslippene (se BAT 9). 

3.4. Energieffektivitet 

BAT 29: Beste tilgjengelige teknikk for å bruke energi effektivt ved destillasjon er å bruke én eller flere av 

teknikkene nedenfor. 

Teknikk Beskrivelse Bruk 

a. Destillasjonsoptimering For hver destillasjonskolonne optimeres 

antall bunner, tilbakestrømnings-

hastighet, innmatingspunkt, og for ekstr-

aksjonsdestillasjon, forholdet mellom 

løsemidler og råstoff. 

Bruksmulighetene på eksisterende 

enheter kan være begrenset av utforming, 

tilgjengelig plass og/eller driftsvilkår. 

b. Gjenvinning av varme fra 

gasstrøm fra kolonnetoppen 

Bruk kondensasjonsvarmen fra toluen- 

og xylen-destillasjonskolonnen om igjen 

til å levere varme til andre steder i 

anlegget. 
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Teknikk Beskrivelse Bruk 

c. Enkeltkolonne for 

ekstraksjonsdestillasjon 

I et konvensjonelt ekstraksjonsde-

stillasjonssystem ville separasjon kreve 

en sekvens på to separasjonstrinn (dvs. 

en hoveddestillasjonskolonne med side-

kolonne eller stripper). I en enkelt 

ekstraksjonsdestillasjonskolonne foregår 

separasjonen av løsemiddelet i en 

mindre destillasjonskolonne som er 

innebygd i skallet på den første 

kolonnen. 

Kan bare brukes i nye anlegg eller ved 

større anleggsoppgraderinger. 

Bruksmulighetene kan være begrenset 

for enheter med mindre kapasitet, 

ettersom kombinasjonen av en rekke 

aktiviteter i én enkelt utstyrsenhet kan 

begrense driften. 

d. Destillasjonskolonne med 

skillevegg 

I et konvensjonelt destillasjonssystem 

krever separasjon av en trekomponents-

blanding i rene fraksjoner en direkte 

sekvens på minst to destillasjons-

kolonner (eller hovedkolonner med 

sidekolonner). Med en kolonne med 

skillevegg kan separasjonen utføres i ett 

enkelt apparat. 

e. Termisk koplet destillasjon Dersom destillasjonen foregår i to 

kolonner, kan energistrømmene i begge 

kolonnene koples sammen. Dampen fra 

toppen av den første kolonnen ledes til 

en varmeveksler i bunnen av den andre 

kolonnen. 

Kan bare brukes i nye anlegg eller ved 

større anleggsoppgraderinger. 

Bruksmulighetene avhenger av oppsettet 

av destillasjonskolonnene og prosess-

forholdene, f.eks. driftstrykk. 

3.5. Rester 

BAT 30: Beste tilgjengelige teknikk for å forebygge eller redusere den mengden brukt leire som skal sendes til 

sluttbehandling, er å bruke én av eller begge teknikkene nedenfor. 

Teknikk Beskrivelse Bruk 

a. Selektiv hydrogenering av 

reformat eller 

pyrolysebensin 

Reduser alkeninnholdet i reformat eller 

pyrolysebensin ved hjelp av 

hydrogenering. Med fullt hydrogenerte 

råstoffer får leirebehandlingsanlegg 

lengre driftssykluser. 

Kan bare brukes i anlegg som bruker 

råstoffer med et høyt alkeninnhold. 

b. Valg av leirematerialer Bruk en leire som varer så lenge som 

mulig under de gitte forholdene (dvs. 

som har overflate-/strukturegenskaper 

som øker driftssyklusens lengde), eller 

bruk et syntetisk materiale som har 

samme funksjon som leire, men som 

kan regenereres. 

Kan brukes generelt. 

4. BAT-KONKLUSJONER FOR PRODUKSJON AV ETYLBENZEN OG STYRENMONOMER 

BAT-konklusjonene i dette avsnittet gjelder for produksjon av etylbenzen ved hjelp av enten zeolitt- eller AlCl3-

katalyserte alkyleringsprosesser, og produksjon av styrenmonomer ved hjelp av enten etylbenzendehydrogenering eller 

samproduksjon med propylenoksid; og gjelder i tillegg til de generelle BAT-konklusjonene i avsnitt 1.  
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4.1. Valg av prosess 

BAT 31: Beste tilgjengelige teknikk for å forebygge eller redusere utslipp til luft av organiske forbindelser og 

syregasser, produksjon av spillvann og den mengden avfall som sendes til sluttbehandling fra alkylering av benzen 

med etylen, er for nye anlegg og større anleggsoppgraderinger å bruke katalyse med zeolitter. 

4.2. Utslipp til luft 

BAT 32: Beste tilgjengelige teknikk for å redusere den mengden HCl som sendes til sluttrensing av avgass fra 

alkyleringsenheten i den AlCl3-katalyserte produksjonsprosessen for etylbenzen, er å bruke lutskrubbing. 

Beskrivelse: 

Se beskrivelse av lutskrubbing i avsnitt 12.1. 

Bruk: 

Kan bare brukes i eksisterende anlegg som bruker den AlCl3-katalyserte produksjonsprosessen for etylbenzen. 

BAT 33: Beste tilgjengelige teknikk for å redusere den mengden støv og HCl som sendes til sluttrensing av avgass 

fra utskifting av katalysatorer i den AlCl3-katalyserte produksjonsprosessen for etylbenzen, er å bruke våtskrubbing og 

deretter benytte den brukte skrubbervæsken som vaskevann i den seksjonen der reaktoren vaskes etter alkyleringen. 

Beskrivelse: 

Se beskrivelse av våtskrubbing i avsnitt 12.1. 

BAT 34: Beste tilgjengelige teknikk for å redusere det organiske innholdet i utslipp som sendes til sluttrensing av 

avgass fra oksidasjonsenheten i produksjonsprosessen for SMPO, er å bruke én eller flere av teknikkene nedenfor. 

Teknikk Beskrivelse Bruk 

a. Teknikker for å redusere 

iblanding av væsker 

Se avsnitt 12.1. Kan brukes generelt. 

b. Kondensering Se avsnitt 12.1. Kan brukes generelt. 

c. Adsorpsjon Se avsnitt 12.1. Kan brukes generelt. 

d. Skrubbing Se avsnitt 12.1. Skrubbing utføres med et 

egnet løsemiddel (f.eks. kaldt, resirkulert 

etylbenzen) for å absorbere etylbenzen, 

som tilbakeføres til reaktoren. 

For eksisterende anlegg kan bruken av 

den resirkulerte etylbenzenstrømmen 

være begrenset av anleggets utforming. 

BAT 35: Beste tilgjengelige teknikk for å redusere utslipp av organiske forbindelser til luft fra acetofenonhydrogene-

ringsenheten i produksjonsprosessen for SMPO, under andre forhold enn normale driftsforhold (f.eks. oppstartshen-

delser), er å sende prosessavgassen til et egnet rensesystem. 

4.3. Utslipp til vann 

BAT 36: Beste tilgjengelige teknikk for å redusere produksjonen av spillvann fra etylbenzendehydrogenering og 

maksimere gjenvinningen av organiske forbindelser er å bruke en passende kombinasjon av teknikkene nedenfor.  
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Teknikk Beskrivelse Bruk 

a. Optimert 

væskefaseseparasjon 

Separasjon av organiske og vandige faser 

med passende utforming og drift (f.eks. 

tilstrekkelig oppholdstid, påvisning og 

kontroll av fasegrenser) for å hindre 

eventuell iblanding av uoppløst organisk 

stoff. 

Kan brukes generelt. 

b. Dampstripping Se avsnitt 12.2. Kan brukes generelt. 

c. Adsorpsjon Se avsnitt 12.2. Kan brukes generelt. 

d. Ombruk av vann Kondensater fra reaksjonen kan brukes 

som prosessvann eller matevann til kjel 

etter dampstripping (se teknikk b) og 

adsorpsjon (se teknikk c). 

Kan brukes generelt. 

BAT 37: Beste tilgjengelige teknikk for å redusere utslipp til vann av organiske peroksider fra oksidasjonsenheten i 

produksjonsprosessen for SMPO og for å beskytte det biologiske renseanlegget for spillvann nedstrøms er å 

forbehandle spillvann som inneholder organiske peroksider, ved hjelp av hydrolyse før det blandes med andre 

spillvannsstrømmer og sendes til biologisk sluttrensing. 

Beskrivelse: 

Se beskrivelse av hydrolyse i avsnitt 12.2. 

4.4. Ressurseffektivitet 

BAT 38: Beste tilgjengelige teknikk for å gjenvinne organiske forbindelser fra etylbenzendehydrogenering før 

gjenvinning av hydrogen (se BAT 39) er å bruke én av eller begge teknikkene nedenfor. 

Teknikk Beskrivelse Bruk 

a. Kondensering Se avsnitt 12.1. Kan brukes generelt. 

b. Skrubbing Se avsnitt 12.1. Absorbenten består av 

kommersielle organiske løsemidler (eller 

tjære fra etylbenzenanlegg) (se BAT 

42b). Flyktige organiske forbindelser 

gjenvinnes ved stripping av skrub-

bervæsken. 

BAT 39: Beste tilgjengelige teknikk for å øke ressurseffektiviteten er å gjenvinne samprodusert hydrogen fra 

etylbenzendehydrogenering, og bruke det enten som en kjemisk reagens eller til å forbrenne avgassen fra dehydrogene-

ringen som brensel (f.eks. i dampoverheteren). 

BAT 40: Beste tilgjengelige teknikk for å øke ressurseffektiviteten i acetofenonhydrogeneringsenheten i produk-

sjonsprosessen for SMPO er å minske overskuddet av hydrogen i størst mulig grad eller å gjenvinne hydrogen ved 

hjelp av BAT 8a. Dersom BAT 8a ikke kan brukes, er beste tilgjengelige teknikk å gjenvinne energi (se BAT 9). 

4.5. Rester 

BAT 41: Beste tilgjengelige teknikk for å redusere den mengden avfall som sendes til sluttbehandling fra 

nøytralisering av brukte katalysatorer i den AlCl3-katalyserte produksjonsprosessen for etylbenzen, er å gjenvinne 

rester av organiske forbindelser ved stripping og deretter konsentrere den vandige fasen for å oppnå et nyttbart AlCl3-

biprodukt.  
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Beskrivelse: 

Dampstripping brukes først for å fjerne flyktige organiske forbindelser, deretter konsentreres den brukte katalysa-

torløsningen ved fordamping for å oppnå et nyttbart AlCl3-biprodukt. Dampfasen kondenseres for å oppnå en HCl-

løsning som tilbakeføres til prosessen. 

BAT 42: Beste tilgjengelige teknikk for å forebygge eller redusere den mengden tjæreavfall som skal sendes til 

sluttbehandling fra destillasjonsenheten for etylbenzenproduksjon, er å bruke én eller flere av teknikkene nedenfor. 

Teknikk Beskrivelse Bruk 

a. Materialgjenvinning (f.eks. 

fra destillasjon eller 

krakking) 

Se BAT 17c. Kan bare brukes dersom det finnes 

bruksmuligheter for de gjenvunnede 

materialene. 

b. Bruk av tjære som 

absorbent ved skrubbing 

Se avsnitt 12.1. Bruk tjæren som 

absorbent i de skrubberne som brukes i 

produksjonen av styrenmonomer 

gjennom etylbenzendehydrogenering, i 

stedet for kommersielle organiske 

løsemidler (se BAT 38b). I hvilket 

omfang det kan brukes tjære, avhenger 

av skrubberens kapasitet. 

Kan brukes generelt. 

c. Bruk av tjære som brensel Se BAT 17e. Kan brukes generelt. 

BAT 43: Beste tilgjengelige teknikk for å begrense dannelsen av koks (som både er en katalysatorgift og avfall) fra 

enheter som produserer styren gjennom etylbenzendehydrogenering, er drift ved det lavest mulige trykket som er 

sikkert og praktisk mulig. 

BAT 44: Beste tilgjengelige teknikk for å redusere den mengden organiske restprodukter som sendes til 

sluttbehandling fra produksjonen av styrenmonomer, herunder samproduksjonen med propylenoksid, er å bruke én 

eller flere av teknikkene nedenfor. 

Teknikk Beskrivelse Bruk 

a. Tilsetting av inhibitorer i 

destillasjonssystemer 

Se BAT 17a. Kan brukes generelt. 

b. Minimering av dannelsen 

av rester med høyt 

kokepunkt i destillasjons-

systemer 

Se BAT 17b. Kan bare brukes i nye destillasjons-

enheter eller ved større anleggsoppgra-

deringer. 

c. Bruk av rester som brensel Se BAT 17e. Kan brukes generelt. 

5. BAT-KONKLUSJONER FOR FORMALDEHYDPRODUKSJON 

BAT-konklusjonene i dette avsnittet gjelder i tillegg til de generelle BAT-konklusjonene i avsnitt 1.  
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5.1. Utslipp til luft 

BAT 45: Beste tilgjengelige teknikk for å redusere utslipp av organiske forbindelser til luft fra formaldehyd-

produksjon og for å bruke energi effektivt er å bruke en av teknikkene nedenfor. 

Teknikk Beskrivelse Bruk 

a. Sende avgasstrømmen til en 

forbrenningsenhet 

Se BAT 9. Kan bare brukes i sølvprosessen. 

b. Katalytisk oksidator med 

energigjenvinning 

Se avsnitt 12.1. Energien gjenvinnes 

som damp. 

Kan bare brukes i metalloksidprosessen. 

Muligheten til å gjenvinne energi kan 

være begrenset i små frittstående 

anlegg. 

c. Termisk oksidator med 

energigjenvinning 

Se avsnitt 12.1. Energien gjenvinnes 

som damp. 

Kan bare brukes i sølvprosessen. 

Tabell 5.1 

BAT-AEL for utslipp av TVOC og formaldehyd til luft fra formaldehydproduksjon 

Parameter 

BAT-AEL 

(døgngjennomsnitt eller gjennomsnitt i prøvetakingsperioden) 

(mg/Nm3, ingen korreksjon for oksygeninnhold) 

TVOC < 5–30(1) 

Formaldehyd 2–5 

(1) Den nedre delen av intervallet kan oppnås ved bruk av en termisk oksidator i sølvprosessen. 

Den tilhørende overvåkingen er beskrevet i BAT 2. 

5.2. Utslipp til vann 

BAT 46: Beste tilgjengelige teknikk for å forebygge eller redusere produksjon av spillvann (f.eks. fra rengjøring, 

spill og kondensater) og det organiske innholdet i utslipp som sendes til ytterligere spillvannsrensing, er å bruke én av 

eller begge teknikkene nedenfor. 

Teknikk Beskrivelse Bruk 

a. Ombruk av vann Vandige strømmer (f.eks. fra rengjøring, 

spill og kondensater) sendes tilbake til 

prosessen hovedsakelig for å justere 

konsentrasjonen av formaldehydproduk-

tet. I hvilket omfang vann kan ombrukes, 

avhenger av ønsket formaldehydkon-

sentrasjon. 

Kan brukes generelt. 

b. Kjemisk forbehandling Omdanning av formaldehyd til andre 

stoffer som er mindre giftige, f.eks. ved 

tilsetting av natriumsulfitt eller ved 

oksidasjon. 

Kan bare brukes til avløpsvann som på 

grunn av sitt formaldehydinnhold kan ha 

en negativ virkning på den biologiske 

spillvannsrensingen nedstrøms. 
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5.3. Rester 

BAT 47: Beste tilgjengelige teknikk for å redusere den mengden paraformaldehydholdig avfall som sendes til 

sluttbehandling, er å bruke én eller flere av teknikkene nedenfor. 

Teknikk Beskrivelse Bruk 

a. Minimering av paraformal-

dehyddannelse 

Dannelsen av paraformaldehyd mini-

meres gjennom forbedret oppvarming, 

isolasjon og sirkulasjon. 

Kan brukes generelt. 

b. Materialgjenvinning Paraformaldehyd gjenvinnes ved 

oppløsning i varmt vann, der det 

gjennomgår hydrolyse og depolymeri-

sasjon for å oppnå en formaldehydløs-

ning, eller det ombrukes direkte i andre 

prosesser. 

Gjelder ikke dersom det gjenvunnede 

paraformaldehydet ikke kan brukes fordi 

det er forurenset. 

c. Bruk av rester som brensel Paraformaldehyd gjenvinnes og brukes 

som brensel. 

Gjelder bare når teknikk b ikke kan 

brukes. 

6. BAT-KONKLUSJONER FOR PRODUKSJON AV ETYLENOKSID OG ETYLENGLYKOLER 

BAT-konklusjonene i dette avsnittet gjelder i tillegg til de generelle BAT-konklusjonene i avsnitt 1. 

6.1. Valg av prosess 

BAT 48: Beste tilgjengelige teknikk for å redusere forbruket av etylen og utslipp til luft av organiske forbindelser og 

CO2 er for nye anlegg og større anleggsoppgraderinger å bruke oksygen i stedet for luft for direkte oksidasjon av 

etylen til etylenoksid. 

6.2. Utslipp til luft 

BAT 49: Beste tilgjengelige teknikk for å gjenvinne etylen og energi og redusere utslippene av organiske 

forbindelser til luft fra EO-anlegget er å bruke begge teknikkene nedenfor. 

Teknikk Beskrivelse Bruk 

Teknikker for å gjenvinne organisk stoff til ombruk eller materialgjenvinning 

a. Bruk av trykksvingads-

orpsjon (PSA) eller mem-

branfiltrering til å gjen-

vinne etylen fra utlufting av 

inertgass 

Med PSA-teknikken adsorberes 

molekylene i målgassen (i dette tilfellet 

etylen) på et fast stoff (f.eks. et 

molekylgitter) under høyt trykk, og 

desorberes deretter i mer konsentrert 

form ved lavere trykk for ombruk eller 

materialgjenvinning. 

For beskrivelse av membranfiltrering, se 

avsnitt 12.1. 

Bruksmulighetene kan være begrenset 

dersom behovet for energi er altfor stort 

på grunn av lav etylenmassestrøm. 

Energigjenvinning 

b. Sende utluftingsstrømmen 

av inertgass til en 

forbrenningsenhet 

Se BAT 9. Kan brukes generelt. 
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BAT 50: Beste tilgjengelige teknikk for å redusere forbruket av etylen og oksygen og for å redusere CO2-utslipp til 

luft fra EO-anlegget er å bruke en kombinasjon av teknikkene i BAT 15 og å bruke inhibitorer. 

Beskrivelse: 

Tilsetting av små mengder av en organisk klorholdig inhibitor (f.eks. etylklorid eller dikloretan) til reaktorråstoffet for 

å redusere den andelen etylen som er fullt oksidert til karbondioksid. Egnede parametrer for overvåking av 

katalysatorens ytelse omfatter reaksjonsvarmen og CO2-dannelsen per tonn tilført etylen. 

BAT 51: Beste tilgjengelige teknikk for å redusere utslipp av organiske forbindelser til luft fra desorpsjon av CO2 fra 

det skrubbermediet som brukes i EO-anlegget, er å bruke en kombinasjon av teknikkene nedenfor. 

Teknikk Beskrivelse Bruk 

Prosessintegrerte teknikker 

a. Trinnvis CO2-desorpsjon Teknikken består i å utføre den 

trykksenkingen som er nødvendig for å 

frigjøre karbondioksidet fra absorp-

sjonsmediet i to trinn i stedet for ett. Dette 

gjør at en hydrokarbonrik strøm først kan 

isoleres for eventuelt å resirkuleres, og at 

en relativt ren karbondioksidstrøm blir 

igjen og kan behandles videre. 

Kan bare brukes i nye anlegg eller ved 

større anleggsoppgraderinger. 

Utslippsrenseteknikker 

b. Katalytisk oksidator Se avsnitt 12.1. Kan brukes generelt. 

c. Termisk oksidator Se avsnitt 12.1. Kan brukes generelt. 

Tabell 6.1 

BAT-AEL for utslipp av organiske forbindelser til luft fra desorpsjon av CO2 fra det skrubbermediet som 

brukes i EO-anlegget 

Parameter BAT-AEL 

TVOC 1–10 g/t produsert EO(1)(2)(3) 

(1) BAT-AEL uttrykkes som et gjennomsnitt av verdier som oppnås i løpet av ett år. 

(2) Ved betydelig innhold av metan i utslippet trekkes metan som overvåkes i samsvar med EN ISO 25140 eller EN ISO 25139, fra 

resultatet. 

(3) Produsert EO defineres som summen av EO produsert for salg, og som mellomprodukt. 

Den tilhørende overvåkingen er beskrevet i BAT 2. 

BAT 52: Beste tilgjengelige teknikk for å redusere EO-utslipp til luft er å bruke våtskrubbing for avgasstrømmer som 

inneholder EO. 

Beskrivelse: 

Se beskrivelse av våtskrubbing i avsnitt 12.1. Skrubbing med vann for å fjerne EO fra avgasstrømmene før direkte 

utslipp eller før videre rensing av organiske forbindelser.  
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BAT 53: Beste tilgjengelige teknikk for å forebygge eller redusere utslipp av organiske forbindelser til luft fra 

kjøling av EO-absorbenten i EO-gjenvinningsenheten er å bruke en av teknikkene nedenfor. 

Teknikk Beskrivelse Bruk 

a. Indirekte kjøling Bruk indirekte kjølesystemer (med 

varmevekslere) i stedet for åpne 

kjølesystemer. 

Kan bare brukes i nye anlegg eller ved 

større anleggsoppgraderinger. 

b. Fullstendig fjerning av 

EO gjennom stripping 

Oppretthold passende driftsforhold og 

bruk nettbasert overvåking av EO-

strippingen for å sikre at all EO er 

fjernet; og sørg for tilstrekkelige 

vernesystemer for å unngå EO-utslipp 

under andre forhold enn normale 

driftsforhold. 

Gjelder bare når teknikk a ikke kan 

brukes. 

6.3. Utslipp til vann 

BAT 54: Beste tilgjengelige teknikk for å redusere den mengden spillvann og det organiske innholdet i utslipp som 

sendes fra produktrensing til sluttrensing av spillvann, er å bruke én av eller begge teknikkene nedenfor. 

Teknikk Beskrivelse Bruk 

a. Bruk av utluftingen fra 

EO-anlegget i EG-

anlegget 

Utluftingsstrømmene fra EO-anlegget 

sendes til EG-prosessen og slippes ikke ut 

som spillvann. I hvilket omfang utluftin-

gen kan ombrukes i EG-prosessene, 

avhenger av hensynet til kvaliteten på 

EG-produktene. 

Kan brukes generelt. 

b. Destillasjon Destillasjon er en teknikk som brukes for 

å skille forbindelser med ulike kokepunk-

ter, ved delvis fordamping og rekondense-

ring. 

Denne teknikken brukes i EO- og EG-

anlegg til å konsentrere vandige strømmer 

for å gjenvinne glykoler eller slutt-

behandle dem (f.eks. ved forbrenning i 

stedet for at de slippes ut som spillvann), 

og for å muliggjøre delvis ombruk/ 

gjenvinning av vann. 

Kan bare brukes i nye anlegg eller ved 

større anleggsoppgraderinger. 

6.4. Rester 

BAT 55: Beste tilgjengelige teknikk for å redusere den mengden organisk avfall som skal sendes til sluttbehandling 

fra EO- og EG-anlegget, er å bruke en kombinasjon av teknikkene nedenfor.  
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Teknikk Beskrivelse Bruk 

a. Optimering av 

hydrolysereaksjon 

Optimering av forholdet mellom vann 

og EO for både å oppnå lavere 

samproduksjon av tyngre glykoler og 

unngå et altfor stort energibehov ved 

glykolavvanningen. Det optimale 

forholdet avhenger av produksjons-

målet av di- og trietylenglykoler. 

Kan brukes generelt. 

b. Isolering av biprodukter ved 

EO-anlegg for bruk 

For EO-anlegg destilleres den 

konsentrerte organiske fraksjonen som 

oppnås etter avvanning av avløps-

strømmen fra EO-gjenvinningen, for å 

få verdifulle kortkjedede glykoler og 

en tyngre rest. 

Kan bare brukes i nye anlegg eller ved 

større anleggsoppgraderinger. 

c. Isolering av biprodukter ved 

EG-anlegg for bruk 

For EG-anlegg kan den langkjedede 

glykolfraksjonen enten brukes som 

dette eller fraksjoneres ytterligere for å 

gi verdifulle glykoler. 

Kan brukes generelt. 

7. BAT-KONKLUSJONER FOR FENOLPRODUKSJON 

BAT-konklusjonene i dette avsnittet gjelder for produksjon av fenol fra kumen og gjelder i tillegg til de generelle 

BAT-konklusjonene i avsnitt 1. 

7.1. Utslipp til luft 

BAT 56: Beste tilgjengelige teknikk for å gjenvinne råstoffer og redusere det organiske innholdet i utslipp som 

sendes fra kumenoksidasjonsenheten til sluttrensing av avgass, er å bruke en kombinasjon av teknikkene nedenfor. 

Teknikk Beskrivelse Bruk 

Prosessintegrerte teknikker 

a. Teknikker for å redusere 

iblandingen av væsker 

Se avsnitt 12.1. Kan brukes generelt. 

Teknikker for å gjenvinne organisk stoff til ombruk 

b. Kondensering Se avsnitt 12.1. Kan brukes generelt. 

c. Adsorpsjon (regenerativ) Se avsnitt 12.1. Kan brukes generelt. 

BAT 57: Beste tilgjengelige teknikk for å redusere utslipp av organiske forbindelser til luft er å bruke teknikk d 

nedenfor for avgass fra kumenoksidasjonsenheten. For alle andre enkeltvise eller blandede avgasstrømmer er beste 

tilgjengelige teknikk å bruke én eller flere av teknikkene nedenfor.  
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Teknikk Beskrivelse Bruk 

a. Sende avgasstrømmen til 

en forbrenningsenhet 

Se BAT 9. Kan bare brukes når det finnes bruks-

muligheter for avgassene som gassf-

ormig brensel. 

b. Adsorpsjon Se avsnitt 12.1. Kan brukes generelt. 

c. Termisk oksidator Se avsnitt 12.1. Kan brukes generelt. 

d. Regenerativ termisk 

oksidator (RTO) 

Se avsnitt 12.1. Kan brukes generelt. 

Tabell 7.1 

BAT-AEL for utslipp av TVOC og benzen til luft fra fenolproduksjon 

Parameter Kilde 

BAT-AEL 

(døgngjennomsnitt eller gjennomsnitt i 

prøvetakingsperioden) 

(mg/Nm3, ingen korreksjon for 

oksygeninnhold) 

Vilkår 

Benzen Kumenoksidasjonsenhet < 1 BAT-AEL gjelder dersom utslippet 

overstiger 1 g/t. 

TVOC 5–30 — 

Den tilhørende overvåkingen er beskrevet i BAT 2. 

7.2. Utslipp til vann 

BAT 58: Beste tilgjengelige teknikk for å redusere utslipp til vann av organiske peroksider fra oksidasjonsenheten og 

om nødvendig for å beskytte det biologiske renseanlegget for spillvann nedstrøms er å forbehandle spillvann som 

inneholder organiske peroksider, ved hjelp av hydrolyse før det blandes med andre spillvannsstrømmer og sendes til 

biologisk sluttrensing. 

Beskrivelse: 

Se beskrivelse av hydrolyse i avsnitt 12.2. Spillvann (hovedsakelig fra kondensatorene og adsorbsjonsregenereringen, 

etter faseseparasjon) behandles termisk (ved temperaturer over 100 °C og en høy pH) eller katalytisk for å nedbryte 

organiske peroksider til forbindelser som er ikke-økotoksiske og har god evne til biologisk nedbryting. 

Tabell 7.2 

BAT-AEPL for organiske peroksider ved utløpet fra enheten for nedbryting av peroksider 

Parameter 

BAT-AEPL 

(gjennomsnittsverdi fra minst tre 

stikkprøver tatt med minst en 

halvtimes mellomrom) 

Tilhørende overvåking 

Total mengde organiske 

peroksider, uttrykt som 

kumenhydroperoksid 

< 100 mg/l Ingen EN-standard foreligger. Den laveste overvå-

kingsfrekvensen er én gang hver dag og kan reduseres 

til fire ganger i året dersom det ved kontroll av 

prosessparametrene (f.eks. pH, temperatur og 

oppholdstid) kan påvises at hydrolysen er tilstrekkelig 

effektiv. 
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BAT 59: Beste tilgjengelige teknikk for å redusere det organiske innholdet i utslipp som sendes fra spaltingsenheten 

og destillasjonsenheten til ytterligere spillvannsrensing, er å gjenvinne fenol og andre organiske forbindelser (f.eks. 

aceton) ved hjelp av ekstraksjon etterfulgt av stripping. 

Beskrivelse: 

Gjenvinning av fenol fra fenolholdige spillvannsstrømmer ved justering av pH-verdien til < 7, etterfulgt av 

ekstraksjon med et egnet løsemiddel og stripping av spillvannet for å fjerne rester av løsemidler og andre forbindelser 

med lavt kokepunkt (f.eks. aceton). Se beskrivelse av behandlingsteknikker i avsnitt 12.2. 

7.3. Rester 

BAT 60: Beste tilgjengelige teknikk for å forebygge eller redusere den mengden tjære som sendes til sluttbehandling 

fra fenolrensing, er å bruke én av eller begge teknikkene nedenfor. 

Teknikk Beskrivelse Bruk 

a. Materialgjenvinning 

(f.eks. ved destillasjon, 

krakking) 

Se BAT 17c. Bruk destillasjon for å 

gjenvinne kumen, α-metylstyrenfenol 

osv. 

Kan brukes generelt. 

b. Bruk av tjære som brensel Se BAT 17e. Kan brukes generelt. 

8. BAT-KONKLUSJONER FOR ETANOLAMINPRODUKSJON 

BAT-konklusjonene i dette avsnittet gjelder i tillegg til de generelle BAT-konklusjonene i avsnitt 1. 

8.1. Utslipp til luft 

BAT 61: Beste tilgjengelige teknikk for å redusere utslipp av ammoniakk til luft og redusere forbruket av 

ammoniakk fra produksjonen av vandige etanolaminer er å bruke et flertrinnssystem for våtskrubbing. 

Beskrivelse: 

Se beskrivelse av våtskrubbing i avsnitt 12.1. Ikke-reagert ammoniakk gjenvinnes fra avgassen fra ammoniakk-

stripperen samt fra fordampingsenheten gjennom våtskrubbing i minst to trinn, etterfulgt av tilbakeføring av 

ammoniakk til prosessen. 

8.2. Utslipp til vann 

BAT 62: Beste tilgjengelige teknikk for å forebygge eller redusere utslipp av organiske forbindelser til luft og utslipp 

til vann av organiske stoffer fra vakuumsystemer er å bruke én eller flere av teknikkene nedenfor. 

Teknikk Beskrivelse Bruk 

a. Vannfri vakuum-

generering 

Bruk av tørre pumper, f.eks. fortrengnings-

pumper. 

Bruksmulighetene på eksisterende 

anlegg kan være begrenset av 

utforming og/eller driftsvilkår. 

b. Bruk av væskering-

vakuumpumper med 

resirkulering av 

ringvannet 

Vannet som brukes som forseglingsvæske i 

pumpen resirkuleres til pumpehuset via et 

lukket kretsløp med bare mindre utluftinger, 

slik at produksjonen av spillvann minime-

res. 

Gjelder bare når teknikk a ikke kan 

brukes. 

Kan ikke brukes til trietanolaminde-

stillasjon. 
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Teknikk Beskrivelse Bruk 

c. Ombruk av vandige 

strømmer fra vakuum-

systemer i prosessen 

Tilbakefør vandige strømmer fra 

væskeringpumper eller dampejektorer til 

prosessen for gjenvinning av organisk stoff 

og ombruk av vannet. I hvilket omfang 

vann kan ombrukes i prosessen, avhenger 

av hvor mye vann som kreves til prosessen. 

Gjelder bare når teknikk a ikke kan 

brukes. 

d. Kondensering av 

organiske forbindelser 

(aminer) oppstrøms fra 

vakuumsystemer 

Se avsnitt 12.1. Kan brukes generelt. 

8.3. Forbruk av råstoff 

BAT 63: Beste tilgjengelige teknikk for å bruke etylenoksid effektivt er å bruke en kombinasjon av teknikkene 

nedenfor. 

Teknikk Beskrivelse Bruk 

a. Bruk av overskytende 

ammoniakk 

Opprettholdelse av et høyt nivå av 

ammoniakk i reaksjonsblandingen er en 

effektiv metode for å sikre at alt etylenoksid 

omdannes til produkter. 

Kan brukes generelt. 

b. Optimering av 

vanninnholdet i 

reaksjonen 

Vann brukes til å framskynde de primære 

reaksjonene uten å endre produktfordelingen 

og uten vesentlige sidereaksjoner med 

etylenoksid til glykoler. 

Kan bare brukes i vannprosessen. 

c. Optimering av 

driftsforholdene for 

prosessen 

Fastsett og oppretthold optimale drifts-

forhold (f.eks. temperatur, trykk, oppholds-

tid) for å maksimere omdanningen av 

etylenoksid til ønsket blanding av mono-, di- 

og trietanolaminer. 

Kan brukes generelt. 

9. BAT-KONKLUSJONER FOR PRODUKSJON AV TOLUENDIISOCYANAT (TDI) OG METYLENDIFENYLDIISOCYANAT 

(MDI) 

BAT-konklusjonene i dette avsnittet omfatter produksjon av 

— dinitrotoluen (DNT) fra toluen, 

— toluendiamin (TDA) fra DNT, 

— TDI fra TDA, 

— metylendifenyldiamin (MDA) fra anilin, 

— MDI fra MDA, 

og gjelder i tillegg til de generelle BAT-konklusjonene i avsnitt 1. 

9.1. Utslipp til luft 

BAT 64: Beste tilgjengelige teknikk for å redusere det innholdet av organiske forbindelser, NOX, NOX-forløpere og SOX 

som sendes til sluttrensing av avgasser (se BAT 66) fra DNT-, TDA- og MDA-anlegg, er å bruke en kombinasjon av 

teknikkene nedenfor.  
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Teknikk Beskrivelse Bruk 

a. Kondensering Se avsnitt 12.1. Kan brukes generelt. 

b. Våtskrubbing Se avsnitt 12.1. I mange tilfeller blir 

skrubbingen mer effektiv av den kjemiske 

reaksjonen i det absorberte forurensende 

stoffet (delvis oksidasjon av NOX med 

gjenvinning av salpetersyre, fjerning av 

syrer med kaustisk løsning, fjerning av 

aminer med syreløsninger, reaksjon 

mellom anilin og formaldehyd i kaustisk 

løsning). 

c. Termisk reduksjon Se avsnitt 12.1. Bruksmulighetene for eksisterende 

enheter kan være begrenset dersom det 

ikke er tilgjengelig plass. d. Katalytisk reduksjon Se avsnitt 12.1. 

BAT 65: Beste tilgjengelige teknikk for å redusere den mengden HCl og fosgen som sendes til sluttrensing av 

avgass, og for å øke ressurseffektiviteten, er å gjenvinne HCl og fosgen fra prosessavgasstrømmene fra TDI- og/eller 

MDI-anlegg ved å bruke en passende kombinasjon av teknikkene nedenfor. 

Teknikk Beskrivelse Bruk 

a. Absorpsjon av HCl 

gjennom våtskrubbing 

Se BAT 8d. Kan brukes generelt. 

b. Absorpsjon av fosgen 

gjennom skrubbing 

Se avsnitt 12.1. Det overskytende 

fosgenet absorberes ved hjelp av et 

organisk løsemiddel og tilbakeføres til 

prosessen. 

Kan brukes generelt. 

c. Kondensering av 

HCl/fosgen 

Se avsnitt 12.1. Kan brukes generelt. 

BAT 66: Beste tilgjengelige teknikk for å redusere utslipp til luft av organiske forbindelser (herunder klorerte 

hydrokarboner), HCl og klor er å behandle kombinerte avgasstrømmer med en termisk oksidator etterfulgt av 

lutskrubbing. 

Beskrivelse: 

De enkelte avgasstrømmene fra DNT-, TDA-, TDI-, MDA- og MDI-anlegg kombineres til én eller flere 

avgasstrømmer for behandling. (Se avsnitt 12.1 for beskrivelse av termisk oksidator og skrubbing.) I stedet for en 

termisk oksidator kan det brukes et forbrenningsanlegg for kombinert behandling av flytende avfall og avgass. 

Lutskrubbing er våtskrubbing med tilsetning av et alkalisk middel for å gjøre fjerningen av HCl og klor mer effektiv. 

Tabell 9.1 

BAT-AEL for utslipp av TVOC, karbontetraklorid, Cl2, HCl og PCDD/F til luft fra TDI/MDI-prosessen 

Parameter 
BAT-AEL 

(mg/Nm3, ingen korreksjon for oksygeninnhold) 

TVOC 1–5(1)(2) 

Karbontetraklorid ≤ 0,5 g/t produsert MDI(3) 

≤ 0,7 g/t produsert TDI(3) 
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Parameter 
BAT-AEL 

(mg/Nm3, ingen korreksjon for oksygeninnhold) 

Cl2 < 1(2)(4) 

HCl 2–10(2) 

PCDD/F 0,025–0,08 ng I-TEQ/Nm3(2) 

(1) BAT-AEL gjelder bare for kombinerte avgasstrømmer med strømningshastigheter > 1 000 Nm3/t. 

(2) BAT-AEL uttrykkes som et døgngjennomsnitt eller et gjennomsnitt i prøvetakingsperioden. 

(3) BAT-AEL uttrykkes som et gjennomsnitt av verdier som oppnås i løpet av ett år. Produsert TDI og/eller MDI viser til produktet 

uten restmengder i den betydningen som brukes til å definere anleggets kapasitet. 

(4) Ved NOX-verdier over 100 mg/Nm3 i prøven, kan BAT-AEL være høyere og opp til 3 mg/Nm3 på grunn av analytisk 

interferens. 

Den tilhørende overvåkingen er beskrevet i BAT 2. 

BAT 67: Beste tilgjengelige teknikk for å redusere utslipp til luft av PCDD/F fra en termisk oksidator (se avsnitt 

12.1) som behandler prosessavgasstrømmer med innhold av klor og/eller klorholdige forbindelser, er å bruke 

teknikk a, om nødvendig etterfulgt av teknikk b, som angis nedenfor. 

Teknikk Beskrivelse Bruk 

a. Rask nedkjøling Rask kjøling av forbrenningsgass for å 

forebygge de novo-syntese av PCDD/F. 

Kan brukes generelt. 

b. Innsprøyting av aktivt 

karbon 

Fjerning av PCDD/F gjennom adsorp-

sjon på aktivt karbon som sprøytes inn i 

forbrenningsgassen, etterfulgt av 

støvrensing. 

Utslippsnivåer forbundet med beste tilgjengelige teknikk (BAT-AEL): Se tabell 9.1. 

9.2. Utslipp til vann 

BAT 68: Beste tilgjengelige teknikk er å overvåke utslipp til vann med minst den frekvensen som angis nedenfor, og 

i samsvar med EN-standarder. Dersom det ikke foreligger EN-standarder, er beste tilgjengelige teknikk å bruke ISO-

standarder, nasjonale standarder eller andre internasjonale standarder som sikrer data av tilsvarende vitenskapelig 

kvalitet. 

Stoff/parameter Anlegg Prøvetakingspunkt Standard(er) 
Laveste 

overvåkingsfrekvens 

Overvåking forbundet 

med 

TOC DNT-anlegg Utløp fra forbehand-

lingsenheten 

EN 1484 Én gang i uken(1) BAT 70 

MDI- og/eller TDI-

anlegg 

Utløp fra anlegget Én gang i måneden BAT 72 

Anilin MDA-anlegg Utløp fra sluttrensing 

av spillvann 

Ingen EN-standard 

foreligger 

Én gang i måneden BAT 14 

Klorerte 

løsemidler 

MDI- og/eller TDI-

anlegg 

Flere EN-standarder 

foreligger (f.eks. 

EN ISO 15680) 

BAT 14 

(1) Ved ikke-kontinuerlige utslipp av spillvann er laveste overvåkingsfrekvens én gang per utslipp. 
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BAT 69: Beste tilgjengelige teknikk for å redusere den mengden nitritt, nitrat og organiske forbindelser som sendes 

fra DNT-anlegget til spillvannsrensing, er å gjenvinne råstoffer, redusere mengden spillvann og ombruke vann ved 

hjelp av en passende kombinasjon av teknikkene nedenfor. 

Teknikk Beskrivelse Bruk 

a. Bruk av høykonsentrert 

salpetersyre 

Bruk høykonsentrert HNO3 (f.eks. ca. 

99 %) for å øke prosesseffektiviteten og 

redusere mengden spillvann og 

forurensende stoffer. 

Bruksmulighetene i eksisterende enheter 

kan være begrenset av utforming og/eller 

driftsvilkår. 

b. Optimert regenerering og 

gjenvinning av brukt syre 

Utfør regenerering av den brukte syren 

fra nitreringsreaksjonen på en slik måte 

at vannet og det organiske innholdet 

også gjenvinnes for ombruk, ved hjelp 

av en passende kombinasjon av fordam-

ping/destillasjon, stripping og kondense-

ring. 

Bruksmulighetene i eksisterende enheter 

kan være begrenset av utforming og/eller 

driftsvilkår. 

c. Ombruk av prosessvann for 

å vaske DNT 

Ombruk prosessvann fra gjenvinnings-

enheten for brukt syre og nitrerings-

enheten til å vaske DNT. 

Bruksmulighetene i eksisterende enheter 

kan være begrenset av utforming og/eller 

driftsvilkår. 

d. Ombruk av vann fra det 

første vasketrinnet i 

prosessen 

Salpetersyre og svovelsyre ekstraheres 

fra den organiske fasen ved hjelp av 

vann. Det syreholdige vannet tilbakefø-

res til prosessen for direkte ombruk eller 

for viderebehandling for å gjenvinne 

stoffer. 

Kan brukes generelt. 

e. Flere gangers bruk og 

resirkulering av vann 

Ombruk av vann fra vasking, skylling og 

rengjøring av utstyr, f.eks. i flertrinns 

motstrømsvasking i den organiske fasen. 

Kan brukes generelt. 

Mengde spillvann som er forbundet med BAT: Se tabell 9.2. 

BAT 70: Beste tilgjengelige teknikk for å redusere den mengden svakt biologisk nedbrytbare organiske forbindelser i 

utslipp som sendes fra DNT-anlegget til ytterligere spillvannsrensing, er å forbehandle spillvannet ved å bruke en 

passende kombinasjon av teknikkene nedenfor. 

Teknikk Beskrivelse Bruk 

a. Ekstraksjon Se avsnitt 12.2. Kan brukes generelt. 

b. Kjemisk oksidasjon Se avsnitt 12.2. 
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Tabell 9.2 

BAT-AEPL for utslipp fra DNT-anlegget ved utløpet av forbehandlingsenheten for ytterligere 

spillvannsrensing 

Parameter 
BAT-AEPL 

(gjennomsnitt av verdier oppnådd i løpet av én måned) 

TOC < 1 kg/t produsert DNT 

Spesifikk spillvannsmengde < 1 m3/t produsert DNT 

Den tilhørende overvåkingen for TOC er beskrevet i BAT 68. 

BAT 71: Beste tilgjengelige teknikk for å redusere spillvannsproduksjon og det organiske innholdet i utslipp fra 

TDA-anlegget som sendes til spillvannsrensing, er å bruke en kombinasjon av teknikk a, b og c, og deretter bruke 

teknikk d som angitt nedenfor. 

Teknikk Beskrivelse Bruk 

a. Fordamping Se avsnitt 12.2. Kan brukes generelt. 

b. Stripping Se avsnitt 12.2. 

c. Ekstraksjon Se avsnitt 12.2. 

d. Ombruk av vann Ombruk av vann (f.eks. fra kondensater 

eller fra skrubbing) i prosessen eller i 

andre prosesser (f.eks. i et DNT-anlegg). 

I hvilket omfang vann kan ombrukes på 

eksisterende anlegg, kan avhenge av 

tekniske begrensninger. 

Kan brukes generelt. 

Tabell 9.3 

BAT-AEPL for utslipp fra TDA-anlegget til spillvannsrensing 

Parameter 
BAT-AEPL 

(gjennomsnitt av verdier oppnådd i løpet av én måned) 

Spesifikk spillvannsmengde < 1 m3/t produsert TDA 

BAT 72: Beste tilgjengelige teknikk for å forebygge eller redusere det organiske innholdet i utslipp fra MDI- og/eller 

TDI-anlegg som sendes til sluttrensing av spillvann, er å gjenvinne løsemidler og ombruke vann ved å optimere 

utformingen og driften av anlegget. 

Tabell 9.4 

BAT-AEPL for utslipp til spillvannsrensing fra et TDI- eller MDI-anlegg 

Parameter 
BAT-AEPL 

(gjennomsnitt av verdier oppnådd i løpet av ett år) 

TOC < 0,5 kg/t produkt (TDI eller MDI)(1) 

(1) BAT-AEPL viser til produktet uten restmengder i den betydningen som brukes til å definere anleggets kapasitet. 
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Den tilhørende overvåkingen er beskrevet i BAT 68. 

BAT 73: Beste tilgjengelige teknikk for å redusere det organiske innholdet i utslipp som sendes fra et MDA-anlegg 

til ytterligere spillvannsrensing, er å gjenvinne organisk stoff ved å bruke én eller flere av teknikkene nedenfor. 

Teknikk Beskrivelse Bruk 

a. Fordamping Se avsnitt 12.2. Brukes for å forenkle 

ekstraksjon (se teknikk b). 

Kan brukes generelt. 

b. Ekstraksjon Se avsnitt 12.2. Brukes til å gjenvinne/ 

fjerne MDA. 

Kan brukes generelt. 

c. Dampstripping Se avsnitt 12.2. Brukes til å gjenvinne/ 

fjerne anilin og metanol. 

For metanol avhenger bruksmulighetene 

av vurderingen av alternativer, som ledd 

i strategien for håndtering og rensing av 

spillvann. 
d. Destillasjon Se avsnitt 12.2. Brukes til å gjenvinne/ 

fjerne anilin og metanol. 

9.3. Rester 

BAT 74: Beste tilgjengelige teknikk for å redusere den mengden organiske restprodukter som skal sendes til slutt-

behandling fra TDI-anlegget, er å bruke en kombinasjon av teknikkene nedenfor. 

Teknikk Beskrivelse Bruk 

Teknikker som forebygger eller reduserer produksjon av avfall 

a. Minimering av dannelsen 

av rester med høyt 

kokepunkt i destillasjons-

systemer 

Se BAT 17b. Kan bare brukes i nye destillasjons-

enheter eller ved større anleggs-

oppgraderinger. 

Teknikker for å gjenvinne organisk stoff til ombruk eller materialgjenvinning 

b. Økt gjenvinning av TDI ved 

fordamping eller ytterligere 

destillasjon 

Rester fra destillasjon behandles 

ytterligere for å gjenvinne størst mulig 

mengde TDI derfra, f.eks. ved hjelp av 

en tynnfilmfordamper eller andre enheter 

for kortveisdestillasjon etterfulgt av 

tørking. 

Kan bare brukes i nye destillasjons-

enheter eller ved større anleggs-

oppgraderinger. 

c. Gjenvinning av TDA ved 

kjemisk reaksjon 

Tjærer behandles for å gjenvinne TDA 

ved kjemisk reaksjon (f.eks. hydrolyse). 

Kan bare brukes i nye anlegg eller ved 

større anleggsoppgraderinger. 

10. BAT-KONKLUSJONER FOR PRODUKSJON AV ETYLENDIKLORID OG VINYLKLORIDMONOMER 

BAT-konklusjonene i dette avsnittet gjelder i tillegg til de generelle BAT-konklusjonene i avsnitt 1.  
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10.1. Utslipp til luft 

10.1.1. BAT-AEL for utslipp til luft fra en EDC-krakkingsovn 

Tabell 10.1 

BAT-AEL for utslipp til luft av NOX fra en EDC-krakkingsovn 

Parameter 

BAT-AEL(1)(2)(3) 

(døgngjennomsnitt eller gjennomsnitt i prøvetakingsperioden) 

(mg/Nm3 ved 3 volumprosent O2) 

NOx 50–100 

(1) Dersom røykgassene fra to eller flere ovner slippes ut gjennom en felles skorstein, gjelder BAT-AEL for det kombinerte 

utslippet fra skorsteinen. 

(2) BAT-AEL gjelder ikke under avkoksing. 

(3) Ingen BAT-AEL gjelder for CO. Som en indikasjon vil utslippsnivået for CO generelt være 5–35 mg/Nm3, uttrykt som et 

døgngjennomsnitt eller et gjennomsnitt i prøvetakingsperioden. 

Den tilhørende overvåkingen er beskrevet i BAT 1. 

10.1.2. Teknikker og BAT-AEL for utslipp til luft fra andre kilder 

BAT 75: Beste tilgjengelige teknikk for å redusere det organiske innholdet i utslipp som sendes til sluttrensingen av 

avgass og for å redusere forbruket av råstoff, er å bruke alle teknikkene nedenfor. 

Teknikk Beskrivelse Bruk 

Prosessintegrerte teknikker 

a. Kontroll av råstoffkvalitet Kontroll av råstoffkvaliteten for å 

minimere dannelsen av rester (f.eks. 

innhold av propan og acetylen i etylen; 

innhold av brom i klor; innhold av 

acetylen i hydrogenklorid). 

Kan brukes generelt. 

b. Bruk av oksygen i stedet for luft for oksyklorering Kan bare brukes i nye oksyklorerings-

anlegg eller ved større oppgraderinger av 

oksykloreringsanlegg. 

Teknikker for å gjenvinne organisk stoff 

c. Kondensering ved bruk av 

avkjølt vann eller 

kjølemidler 

Bruk kondensering (se avsnitt 12.1) med 

avkjølt vann eller kjølemidler som 

ammoniakk eller propylen for å gjen-

vinne organiske forbindelser fra individu-

elle ventilasjonsgasstrømmer før de 

sendes til sluttbehandling. 

Kan brukes generelt. 

BAT 76: Beste tilgjengelige teknikk for å redusere utslipp til luft av organiske forbindelser (herunder halogenerte 

forbindelser), HCl and Cl2 er å behandle de kombinerte avgasstrømmene fra produksjonen av EDC og/eller VCM med 

en termisk oksidator etterfulgt av totrinns våtskrubbing.  
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Beskrivelse: 

Se beskrivelse av termisk oksidator, våtskrubbing og lutskrubbing i avsnitt 12.1. Termisk oksidasjon kan utføres i et 

forbrenningsanlegg for flytende avfall. I så fall overstiger oksidasjonstemperaturen 1 100 °C med en minste oppholdstid 

på 2 sekunder, med etterfølgende rask kjøling av forbrenningsgassen for å forebygge de novo-syntese av PCDD/F. 

Skrubbing utføres i to trinn: Våtskrubbing med vann, og vanligvis gjenvinning av saltsyre, etterfulgt av våtskrubbing 

med et alkalisk middel. 

Tabell 10.2 

BAT-AEL for utslipp av TVOC, summen av EDC og VCM, Cl2, HCl og PCDD/F  

til luft fra produksjonen av EDC/VCM 

Parameter 

BAT-AEL 

(døgngjennomsnitt eller gjennomsnitt i prøvetakingsperioden) 

(mg/Nm3 ved 11 volumprosent O2) 

TVOC 0,5–5 

Summen av EDC og VCM < 1 

Cl2 < 1–4 

HCl 2–10 

PCDD/F 0,025–0,08 ng I-TEQ/Nm3 

Den tilhørende overvåkingen er beskrevet i BAT 2. 

BAT 77: Beste tilgjengelige teknikk for å redusere utslipp til luft av PCDD/F fra en termisk oksidator (se avsnitt 

12.1) som behandler prosessavgasstrømmer som inneholder klor og/eller klorholdige forbindelser, er å bruke 

teknikk a, om nødvendig etterfulgt av teknikk b, som angis nedenfor. 

Teknikk Beskrivelse Bruk 

a. Rask nedkjøling Rask kjøling av forbrenningsgass for å 

forebygge de novo-syntese av PCDD/F. 

Kan brukes generelt. 

b. Innsprøyting av aktivt 

karbon 

Fjerning av PCDD/F gjennom adsorpsjon 

på aktivt karbon som sprøytes inn i 

forbrenningsgassen, etterfulgt av 

støvrensing. 

Utslippsnivåer forbundet med beste tilgjengelige teknikk (BAT-AEL): Se tabell 10.2. 

BAT 78: Beste tilgjengelige teknikk for å redusere utslipp til luft av støv og CO fra avkoksing av krakkingsrørene er 

å bruke én av teknikkene for å redusere avkoksingsfrekvensen angitt nedenfor og én eller flere av renseteknikkene 

nedenfor. 

Teknikk Beskrivelse Bruk 

Teknikker for å redusere avkoksingsfrekvensen 

a. Optimering av termisk 

avkoksing 

Optimering av driftsforhold, dvs. 

luftstrøm, temperatur og dampinnhold 

gjennom hele avkoksingssyklusen, for å 

maksimere koksfjerningen. 

Kan brukes generelt. 



Nr. 45/1090 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 2.7.2020 

 

Teknikk Beskrivelse Bruk 

b. Optimering av mekanisk 

avkoksing 

Optimering av mekanisk avkoksing 

(f.eks. sandblåsing) for å maksimere 

fjerningen av koks som støv. 

Kan brukes generelt. 

Utslippsrenseteknikker 

c. Våtskrubbing av støv Se avsnitt 12.1. Kan bare brukes til termisk avkoksing. 

d. Syklonutskiller Se avsnitt 12.1. Kan brukes generelt. 

e. Tekstilfilter Se avsnitt 12.1. Kan brukes generelt. 

10.2. Utslipp til vann 

BAT 79: Beste tilgjengelige teknikk er å overvåke utslipp til vann med minst den frekvensen som angis nedenfor, og 

i samsvar med EN-standarder. Dersom det ikke foreligger EN-standarder, er beste tilgjengelige teknikk å bruke ISO-

standarder, nasjonale standarder eller andre internasjonale standarder som sikrer data av tilsvarende vitenskapelig 

kvalitet. 

Stoff/parameter Anlegg Prøvetakingspunkt Standard(er) 
Laveste 

overvåkingsfrekvens 

Overvåking forbundet 

med 

EDC Alle anlegg Utløp fra 

spillvannsstripperen 

EN ISO 10301 Én gang hver dag BAT 80 

VCM 

Kobber Oksykloreringsanlegg 

med virvelsjikt 

Utløp fra 

forbehandling for 

fjerning av faste 

stoffer 

Flere EN-standarder 

foreligger, f.eks. 

EN ISO 11885, 

EN ISO 15586, 

EN ISO 17294-2 

Én gang hver dag(1) BAT 81 

PCDD/F Ingen EN-standard 

foreligger 

Én gang hver 

3. måned 

Totalt suspendert 

fast stoff (TSS) 

EN 872 Én gang hver dag(1) 

Kobber Oksykloreringsanlegg 

med virvelsjikt 

Utløp fra sluttrensing 

av spillvann 

Flere EN-standarder 

foreligger, f.eks. 

EN ISO 11885, 

EN ISO 15586, 

EN ISO 17294-2 

Én gang i måneden BAT 14 og BAT 81 

EDC Alle anlegg EN ISO 10301 Én gang i måneden BAT 14 og BAT 80 

PCDD/F Ingen EN-standard 

foreligger 

Én gang hver 

3. måned 

BAT 14 og BAT 81 

(1) Den laveste overvåkingsfrekvensen kan reduseres til én gang i måneden dersom det ved hyppig kontroll av andre parametrer (f.eks. ved 

kontinuerlig måling av turbiditet), kan påvises at fjerningen av faste stoffer og kobber er tilstrekkelig effektiv. 

BAT 80: Beste tilgjengelige teknikk for å redusere det innholdet av klorholdige forbindelser i utslipp som sendes til 

ytterligere spillvannsrensing, og for å redusere utslipp til luft fra oppsamlings- og behandlingsanlegg for spillvann, er 

å bruke hydrolyse og stripping så nær kilden som mulig.  
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Beskrivelse: 

Se beskrivelse av hydrolyse og stripping i avsnitt 12.2. Hydrolyse utføres ved alkalisk pH-verdi for å nedbryte 

kloralhydrat fra oksykloreringsprosessen. Dette fører til at det dannes kloroform, som deretter fjernes ved stripping, 

sammen med EDC og VCM. 

Miljøprestasjonsnivåer forbundet med beste tilgjengelige teknikk (BAT-AEPL): Se tabell 10.3. 

Utslippsnivåer forbundet med beste tilgjengelige teknikk (BAT-AEL) for direkte utslipp til en vannresipient ved 

utløpet fra sluttbehandlingen: Se tabell 10.5. 

Tabell 10.3 

BAT-AEPL for klorerte hydrokarboner i spillvann ved utløpet fra en spillvannsstripper 

Parameter 
BAT-AEPL 

(gjennomsnitt av verdier oppnådd i løpet av én måned)(1) 

EDC 0,1–0,4 mg/l 

VCM < 0,05 mg/l 

(1) Gjennomsnittet av de verdiene som er oppnådd for én måned, beregnes ut fra de gjennomsnittsverdiene som er oppnådd hver 

dag (fra minst tre stikkprøver tatt med minst en halvtimes mellomrom). 

Den tilhørende overvåkingen er beskrevet i BAT 79. 

BAT 81: Beste tilgjengelige teknikk for å redusere utslipp til vann av PCDD/F og kobber fra oksykloreringsprosessen er 

å bruke teknikk a eller alternativt teknikk b sammen med en passende kombinasjon av teknikk c, d, og e angitt nedenfor. 

Teknikk Beskrivelse Bruk 

Prosessintegrerte teknikker 

a. Oksyklorering med fast 

sjikt 

Utforming av oksykloreringsreaksjonen: 

i reaktoren med fast sjikt reduseres de 

katalysatorpartiklene som er iblandet 

gasstrømmen i kolonnetoppen. 

Kan ikke brukes i eksisterende anlegg 

med virvelsjikt. 

b. Syklonutskiller eller 

tørrfiltreringssystem for 

katalysator 

En syklonutskiller eller et tørrfiltrerings-

system for katalysator reduserer katal-

ysatortapene fra reaktoren og dermed 

også overføringen av dem til spill-

vannet. 

Kan bare brukes i anlegg med virvelsjikt. 

Forbehandling av spillvann 

c. Kjemisk utfelling Se avsnitt 12.2. Kjemisk utfelling 

brukes til å fjerne oppløst kobber. 

Kan bare brukes i anlegg med virvelsjikt. 

d. Koagulering og 

flokkulering 

Se avsnitt 12.2. Kan bare brukes i anlegg med virvelsjikt. 

e. Membranfiltrering (mikro- 

eller ultrafiltrering) 

Se avsnitt 12.2. Kan bare brukes i anlegg med virvelsjikt. 
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Tabell 10.4 

BAT-AEPL for utslipp til vann fra EDC-produksjon via oksyklorering ved utløpet fra forbehandlingen for å 

fjerne faste stoffer i anlegg med virvelsjikt 

Parameter 
BAT-AEPL 

(gjennomsnitt av verdier oppnådd i løpet av ett år) 

Kobber 0,4–0,6 mg/l 

PCDD/F < 0,8 ng I-TEQ/l 

Totalt suspendert fast stoff (TSS) 10–30 mg/l 

Den tilhørende overvåkingen er beskrevet i BAT 79. 

Tabell 10.5 

BAT-AEL for direkte utslipp av kobber, EDC og PCDD/F til en vannresipient fra EDC-produksjon 

Parameter 
BAT-AEL 

(gjennomsnitt av verdier oppnådd i løpet av ett år) 

Kobber 0,04–0,2 g/t EDC produsert ved oksyklorering(1) 

EDC 0,01–0,05 g/t renset EDC(2)(3) 

PCDD/F 0,1– 0,3 μg I-TEQ/t EDC produsert ved oksyklorering 

(1) Den nedre delen av intervallet oppnås vanligvis ved bruk av fast sjikt. 

(2) Gjennomsnittet av de verdiene som er oppnådd for ett år, beregnes ut fra de gjennomsnittsverdiene som er oppnådd 
hver dag (fra minst tre stikkprøver tatt med minst en halvtimes mellomrom). 

(3) Renset EDC er summen av EDC produsert ved oksyklorering og/eller direkte klorering og av EDC som tilbakeføres fra VCM-

produksjon for rensing. 

Den tilhørende overvåkingen er beskrevet i BAT 79. 

10.3. Energieffektivitet 

BAT 82: Beste tilgjengelige teknikk for å bruke energi effektivt er å bruke en kokereaktor for direkte klorering av 

etylen. 

Beskrivelse: 

Reaksjonen i kokereaktorsystemet for direkte klorering av etylen utføres vanligvis ved en temperatur fra under 85 °C 

og til 200 °C. Til forskjell fra prosessen med lav temperatur gir den mulighet for effektiv gjenvinning og ombruk av 

reaksjonsvarmen (f.eks. for destillasjon av EDC). 

Bruk: 

Kan bare brukes i nye anlegg for direkte klorering. 

BAT 83: Beste tilgjengelige teknikk for å redusere energiforbruket i EDC-krakkingsovner er å bruke aktivatorer som 

fremmer den kjemiske omdanningen. 

Beskrivelse: 

Aktivatorer, for eksempel klor eller andre radikaldannende stoffer, brukes til å fremme krakkingsreaksjonen og 

redusere reaksjonstemperaturen og dermed den nødvendige varmetilførselen. Aktivatorer kan dannes av prosessen 

selv eller tilsettes.  
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10.4. Rester 

BAT 84: Beste tilgjengelige teknikk for å redusere den mengden koks som skal sendes til sluttbehandling fra VCM-

anlegg, er å bruke en kombinasjon av teknikkene nedenfor. 

Teknikk Beskrivelse Bruk 

a. Bruk av 

prosessfremmende 

aktivatorer i krakking 

Se BAT 83. Kan brukes generelt. 

b. Rask nedkjøling av 

gasstrømmen fra EDC-

krakking 

Gasstrømmen fra EDC-krakking ned-

kjøles raskt ved direkte kontakt med kaldt 

EDC i et tårn for å redusere koks-

dannelsen. I noen tilfeller kjøles 

strømmen gjennom varmeveksling med 

kald flytende EDC-strøm før nedkjø-

lingen. 

Kan brukes generelt. 

c. Før fordamping av EDC-

strøm 

Koksdannelse reduseres ved fordamping 

av EDC oppstrøms for reaktoren for å 

fjerne koks-forløpere med høyt koke-

punkt. 

Kan bare brukes i nye anlegg eller ved 

større anleggsoppgraderinger. 

d. Flatbrennere En type brenner i ovnen som reduserer 

forekomsten av varmepunkter på veggene 

i krakkingsrørene. 

Kan bare brukes i nye ovner eller ved 

større anleggsoppgraderinger. 

BAT 85: Beste tilgjengelige teknikk for å redusere den mengden farlig avfall som skal sendes til sluttbehandling, og 

for å øke ressurseffektiviteten, er å bruke alle teknikkene nedenfor. 

Teknikk Beskrivelse Bruk 

a. Hydrogenering av 

acetylen 

HCl dannes i EDC-krakkingsreaksjonen 

og gjenvinnes ved destillasjon. 

Hydrogenering av acetylen som finnes i 

denne HCl-strømmen, utføres for å 

redusere dannelsen av uønskede forbin-

delser under oksyklorering. Acetylen-

verdier under 50 ppmv ved utløpet av 

hydrogeneringsenheten anbefales. 

Kan bare brukes i nye anlegg eller ved 

større anleggsoppgraderinger. 

b. Gjenvinning og ombruk 

av HCl fra forbrenning av 

flytende avfall 

HCl gjenvinnes fra forbrenningsavgassen 

ved hjelp av våtskrubbing med vann eller 

fortynnet HCl (se avsnitt 12.1) og brukes 

om igjen (f.eks. i oksykloreringsanlegget). 

Kan brukes generelt. 

c. Isolering av klorholdige 

forbindelser for bruk 

Isolering og om nødvendig rensing av 

biprodukter for bruk (f.eks. monokloretan 

og/eller 1,1,2-trikloretan, det sistnevnte 

for produksjon av 1,1-dikloreten). 

Kan bare brukes i nye destillasjons-

enheter eller ved større anleggsoppgra-

deringer. 

Bruksmulighetene kan være begrenset av 

manglende bruksområder for disse 

forbindelsene. 
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11. BAT-KONKLUSJONER FOR PRODUKSJON AV HYDROGENPEROKSID 

BAT-konklusjonene i dette avsnittet gjelder i tillegg til de generelle BAT-konklusjonene i avsnitt 1. 

11.1. Utslipp til luft 

BAT 86: Beste tilgjengelige teknikk for å gjenvinne løsemidler og redusere utslippene av organiske forbindelser til 

luft fra alle andre enheter enn hydrogeneringsenheten er å bruke en passende kombinasjon av teknikkene nedenfor. 

Ved bruk av luft i oksidasjonsenheten omfatter dette minst teknikk d. Ved bruk av rent oksygen i oksidasjonsenheten 

omfatter dette minst teknikk b med bruk av avkjølt vann. 

Teknikk Beskrivelse Bruk 

Prosessintegrerte teknikker 

a. Optimering av 

oksidasjonsprosessen 

Prosessoptimering omfatter forhøyet 

oksidasjonstrykk og senket oksidasjons-

temperatur for å redusere konsentra-

sjonen av løsemiddeldamp i prosess-

avgassen. 

Kan bare brukes i nye oksidasjonsenheter 

eller ved større anleggsoppgraderinger. 

b. Teknikker for å redusere 

iblandingen av faste 

og/eller flytende stoffer 

Se avsnitt 12.1. Kan brukes generelt. 

Teknikker for å gjenvinne løsemidler til ombruk 

c. Kondensering Se avsnitt 12.1. Kan brukes generelt. 

d. Adsorpsjon (regenerativ) Se avsnitt 12.1. Kan ikke brukes for prosessavgass fra 

oksidasjon med rent oksygen. 

Tabell 11.1 

BAT-AEL for utslipp av TVOC til luft fra oksidasjonsenheten 

Parameter 

BAT-AEL(1) 

(døgngjennomsnitt eller gjennomsnitt i prøvetakingsperioden)(2) 

(ingen korreksjon for oksygeninnhold) 

TVOC 5–25 mg/Nm3(3) 

(1) BAT-AEL gjelder ikke ved utslipp under 150 g/t. 

(2) Når det brukes adsorpsjon, er prøvetakingsperioden representativ for en full adsorpsjonssyklus. 

(3) Ved betydelig innhold av metan i utslippet trekkes metan som overvåkes i samsvar med EN ISO 25140 eller EN ISO 25139, fra 

resultatet. 

Den tilhørende overvåkingen er beskrevet i BAT 2. 

BAT 87: Beste tilgjengelige teknikk for å redusere utslipp av organiske forbindelser til luft fra hydrogeneringsenheten 

under oppstart er å bruke kondensering og/eller adsorpsjon. 

Beskrivelse: 

Se beskrivelse av kondensering og adsorpsjon i avsnitt 12.1. 

BAT 88: Beste tilgjengelige teknikk for å hindre utslipp av benzen til luft og vann er å ikke bruke benzen i 

arbeidsløsningen.  
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11.2. Utslipp til vann 

BAT 89: Beste tilgjengelige teknikk for å redusere den mengden spillvann og det organiske innholdet i utslipp som 

sendes til spillvannsrensing, er å bruke begge teknikkene nedenfor. 

Teknikk Beskrivelse Bruk 

a. Optimert 

væskefaseseparasjon 

Separasjon av organiske og vandige faser 

med passende utforming og drift (f.eks. 

tilstrekkelig oppholdstid, påvisning og 

kontroll av fasegrenser) for å hindre 

eventuell iblanding av uoppløst organisk 

stoff. 

Kan brukes generelt. 

b. Ombruk av vann Ombruk av vann, f.eks. fra rengjøring 

eller væskefaseseparasjon. I hvilket 

omfang vann kan ombrukes i prosessen, 

avhenger av hensynet til produkt-

kvaliteten. 

Kan brukes generelt. 

BAT 90: Beste tilgjengelige teknikk for å forebygge eller redusere utslipp til vann av organiske forbindelser med 

dårlig evne til biologisk nedbryting er å bruke en av teknikkene nedenfor. 

Teknikk Beskrivelse 

a. Adsorpsjon Se avsnitt 12.2. Adsorpsjon utføres før spillvannsstrømmer sendes til biologisk 

sluttrensing. 

b. Forbrenning av spillvann Se avsnitt 12.2. 

Bruk: 

Gjelder bare for spillvannsstrømmer som har det største innholdet av organiske stoffer fra hydrogenperoksidanlegget, 

og når reduksjonen av TOC-innholdet fra hydrogenperoksidanlegget ved hjelp av biologisk rensing er lavere enn 

90 %. 

12. BESKRIVELSE AV TEKNIKKER 

12.1. Teknikker for rensing av prosessavgasser og avgasser 

Teknikk Beskrivelse 

Adsorpsjon En teknikk for å fjerne forbindelser fra en prosessavgass- eller avgasstrøm 

gjennom opptak på en fast overflate (vanligvis aktivt karbon). Adsorpsjon kan 

være regenerativ eller ikke-regenerativ (se nedenfor). 

Adsorpsjon (ikke-regenerativ) Ved ikke-regenerativ adsorpsjon blir den brukte adsorbenten ikke regenerert, men 

sluttbehandles. 

Adsorpsjon (regenerativ) Adsorpsjon der adsorbatet deretter desorberes, f.eks. med damp (ofte på stedet) for 

ombruk eller sluttbehandling, og adsorbenten ombrukes. Ved kontinuerlig drift 

brukes vanligvis mer enn to adsorbenter parallelt, én av dem i desorpsjonsmodus. 
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Teknikk Beskrivelse 

Katalytisk oksidator Renseutstyr som oksiderer brennbare forbindelser i en prosessavgass- eller 

avgasstrøm med luft eller oksygen i en katalysatorseng. Katalysatoren muliggjør 

oksidasjon ved lavere temperaturer og i mindre utstyr sammenlignet med en termisk 

oksidator. 

Katalytisk reduksjon NOX reduseres når det er en katalysator og en reduksjonsgass til stede. I motsetning 

til SCR tilsettes det ikke ammoniakk og/eller urea. 

Lutskrubbing Fjerning av sure forurensende stoffer fra en gasstrøm ved hjelp av skrubbing med en 

alkalisk løsning. 

Keramisk filter / metallfilter Keramisk filtermateriale. Under forhold der sure forbindelser som HCl, NOX, SOX 

og dioksiner skal fjernes, utstyres filtermaterialet med katalysatorer, og innsprøyting 

av reagenser kan være nødvendig. 

I metallfiltre utføres overflatefiltrering med sintrede porøse filterelementer av metall. 

Kondensering En teknikk for å fjerne dampene fra organiske og uorganiske forbindelser fra en 

prosessavgass- eller avgasstrøm ved å redusere dens temperatur til under 

duggpunktet, slik at dampene fortettes til væske. Avhengig av hvilket driftstem-

peraturområde som kreves, finnes det ulike kondenseringsmetoder, f.eks. 

kjølevann, avkjølt vann (vanligvis med temperatur rundt 5 °C) eller kjølemidler 

som ammoniakk eller propen. 

Syklonutskiller (tørr eller våt) Utstyr til fjerning av støv fra en prosessavgass- eller avgasstrøm ved hjelp av 

sentrifugalkraft, vanligvis i et konisk kammer. 

Elektrofilter (tørt eller vått) En innretning for partikkelkontroll som bruker elektrisk kraft til å flytte partikler som 

er iblandet en prosessavgass- eller avgasstrøm, over på oppsamlingsplater. De 

iblandede partiklene får en elektrisk ladning når de passerer gjennom en korona der 

det sirkulerer gassformige ioner. Det opprettholdes høy spenning i elektrodene i 

midten av strømningsbanen, og det dannes et elektrisk felt som tvinger partiklene ut 

mot oppsamlingsveggene. 

Tekstilfilter Porøst, vevd eller filtet stoff som gassene ledes gjennom for å fjerne partikler ved 

hjelp av en sikt eller andre mekanismer. Tekstilfiltre kan være i form av plater, 

patroner eller poser, og flere tekstilfilterenheter kan være satt sammen i en gruppe. 

Membranfiltrering Avgass komprimeres og ledes gjennom en membran som utnytter den selektive 

permeabiliteten i organisk damp. Det anrikede permeatet kan gjenvinnes ved hjelp av 

metoder som kondensering eller adsorpsjon, eller kan renses ved f.eks. katalytisk 

oksidasjon. Prosessen passer best for høyere dampkonsentrasjoner. I de fleste tilfeller 

er det nødvendig med ytterligere behandling for å oppnå konsentrasjonsnivåer som 

er lave nok til at de kan slippes ut. 

Tåkefilter Ofte metalltrådfiltre (f.eks. dråpefangere, dråpeutskillere) som vanligvis består av 

maskinvevd eller -strikket metallisk eller syntetisk monofilamentmateriale i enten 

tilfeldig eller spesifikk form. Et tåkefilter fungerer etter prinsippet om dybde-

filtrering, som foregår gjennom hele dybden av filteret. Faste støvpartikler forblir i 

filteret helt til det er mettet og må rengjøres med gjennomspyling. Når tåkefilteret 

brukes til å fange opp dråper og/eller aerosoler, rengjør disse filteret når de slippes ut 

som væske. Det fungerer gjennom mekanisk påvirkning og er avhengig av hastighet. 

Ledeplateseparatorer (baffle angle separators) brukes også ofte som tåkefiltre. 
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Teknikk Beskrivelse 

Regenerativ termisk oksidator 

(RTO) 

Bestemt type termisk oksidator (se nedenfor) der innkommende avgasstrøm 

varmes opp når den passerer gjennom et keramisk komprimert lag før den kommer 

inn i forbrenningskammeret. De rensede varme gassene går ut av dette kammeret 

ved å passere gjennom ett eller flere keramiske komprimerte lag (som kjøles av en 

innkommende avgasstrøm i en tidligere forbrenningssyklus). Dette 

gjenoppvarmede komprimerte laget starter så en ny forbrenningssyklus ved å 

forvarme en ny innkommende avgasstrøm. Den typiske forbrenningstemperaturen 

ligger på 800–1 000 °C. 

Skrubbing Skrubbing eller absorpsjon er fjerning av forurensende stoffer fra en gasstrøm 

gjennom kontakt med et flytende løsemiddel, ofte vann (se «våtskrubbing»). Den 

kan omfatte en kjemisk reaksjon (se «lutskrubbing»). I visse tilfeller kan 

forbindelser gjenvinnes fra løsemiddelet. 

Selektiv katalytisk reduksjon 

(SCR) 

Reduksjon av NOX til nitrogen i et katalysatorsjikt gjennom en reaksjon med 

ammoniakk (som regel i en vandig løsning) ved en optimal driftstemperatur på ca. 

300–450 °C. Ett eller flere katalysatorlag kan benyttes. 

Selektiv ikke-katalytisk reduksjon 

(SNCR) 

Reduksjon av NOX til nitrogen gjennom en reaksjon med ammoniakk eller urea 

ved høy temperatur. Driftstemperaturen bør holdes på mellom 900 °C og 1 050 °C. 

Teknikker for å redusere 

iblandingen av faste og/eller 

flytende stoffer 

Teknikker som begrenser overføringen av dråper eller partikler i gasstrømmer (f.eks. 

fra kjemiske prosesser, kondensatorer, destillasjonskolonner) ved hjelp av mekaniske 

innretninger som sedimenteringskamre, tåkefiltre, syklonutskillere og væskeut-

skillere. 

Termisk oksidator Renseutstyr som oksiderer de brennbare forbindelsene i en prosessavgass- eller 

avgasstrøm ved at gassen varmes opp med luft eller oksygen til over selvantennings-

temperaturen i et forbrenningskammer, og holder deretter temperaturen høy 

tilstrekkelig lenge til at forbrenningen er fullstendig og at gassene er omdannet til 

karbondioksid og vann. 

Termisk reduksjon NOX reduseres ved forhøyede temperaturer sammen med en reduksjonsgass i et 

ekstra forbrenningskammer, der det foregår en oksidasjonsprosess, men med lavt 

oksygennivå / oksygenunderskudd. I motsetning til ved SNCR tilsettes det ikke 

ammoniakk og/eller urea. 

Totrinns støvfilter En innretning for filtrering på et metalltrådnett. Det bygges opp en filterkake i 

første filtreringstrinn, og den faktiske filtreringen skjer i det andre trinnet. 

Avhengig av trykkfallet over filteret skifter systemet mellom de to trinnene. En 

mekanisme for å fjerne det filtrerte støvet er integrert i systemet. 

Våtskrubbing Se «skrubbing» over. Skrubbing der løsemiddelet som brukes er vann eller en 

vandig løsning, f.eks. lutskrubbing for rensing av HCl. Se også «våtskrubbing av 

støv». 

Våtskrubbing av støv Se «våtskrubbing» over. Våtskrubbing av støv innebærer at støvet skilles ut ved 

intensiv blanding av den innkommende gassen med vann, vanligvis kombinert 

med fjerning av de grove partiklene ved hjelp av sentrifugalkraft. For å oppnå 

denne effekten ledes gassen inn i tangentiell retning. Det faste støvet som er 

fjernet, samles i bunnen av skrubberen. 
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12.2. Teknikker for spillvannsrensing 

Alle teknikkene angitt nedenfor kan også brukes til å rense vannstrømmer for å gjøre det mulig å ombruke/resirkulere 

vann. De fleste av dem brukes også til å gjenvinne organiske forbindelser fra prosessvannstrømmer. 

Teknikk Beskrivelse 

Adsorpsjon Separeringsmetode der forbindelser (f.eks. forurensende stoffer) i en væske (f.eks. 

spillvann) opptas på en fast overflate (vanligvis aktivt karbon). 

Kjemisk oksidasjon Organiske forbindelser oksideres med ozon eller hydrogenperoksid, eventuelt 

med hjelp av katalysatorer eller UV-stråling, for å omdanne dem til mindre 

skadelige og lettere biologisk nedbrytbare forbindelser. 

Koagulering og flokkulering Koagulering og flokkulering brukes til å skille ut suspenderte faste stoffer fra 

avløpsvann og utføres ofte i flere trinn. Koagulering utføres ved å tilsette 

koaguleringsmidler med motsatt ladning av ladningen til de suspenderte faste 

stoffene. Flokkulering utføres ved å tilsette polymerer, slik at kollisjoner mellom 

mikropartikler får dem til å binde seg til hverandre og danne større fnokker. 

Destillasjon Destillasjon er en teknikk for å skille forbindelser med ulike kokepunkter, ved 

delvis fordamping og rekondensering. 

Spillvannsdestillasjon er fjerning av forurensende stoffer med lavt kokepunkt fra 

spillvann ved å omdanne dem til gassfase. Destillasjon foregår i kolonner utstyrt 

med plater eller pakningsmateriale, og en kondensator nedstrøms. 

Ekstraksjon Oppløste forurensende stoffer overføres fra spillvannsfasen til et organisk 

løsemiddel, f.eks. i en motstrømskolonne eller en blandingsavsetter (mixer-settler). 

Etter faseseparasjon renses løsemiddelet, f.eks. ved destillasjon, og tilbakeføres til 

ekstraksjonen. Ekstraktet som inneholder de forurensende stoffene, sluttbehandles 

eller tilbakeføres til prosessen. Tap av løsemiddel til spillvannet kontrolleres 

nedstrøms gjennom passende videre behandling (f.eks. stripping). 

Fordamping Bruk av destillasjon (se ovenfor) for å konsentrere vandige løsninger av stoffer 

med høyt kokepunkt til videre bruk, bearbeiding eller sluttbehandling (f.eks. 

spillvannsforbrenning) ved å omdanne vann til dampfase. Dette utføres vanligvis i 

flertrinnsenheter med stigende vakuum for å redusere energibehovet. 

Vanndampen kondenseres slik at den kan ombrukes eller slippes ut som spillvann. 

Filtrering Utskilling av faste stoffer fra spillvann ved å føre det gjennom et porøst materiale. 

Dette omfatter forskjellige typer teknikker, f.eks. sandfiltrering, mikrofiltrering og 

ultrafiltrering. 

Flotasjon En prosess der faste partikler eller væskepartikler skilles ut fra spillvannsfasen 

ved at de fester seg til små gassbobler, vanligvis luft. De flytende partiklene 

akkumuleres på vannoverflaten og samles opp med overflateskrapere. 

Hydrolyse En kjemisk reaksjon der organiske eller uorganiske forbindelser reagerer med 

vann, vanligvis for å omdanne biologisk ikke-nedbrytbare forbindelser til 

biologisk nedbrytbare forbindelser, eller giftige forbindelser til ikke-giftige 

forbindelser. For å muliggjøre eller forbedre reaksjonen utføres hydrolyse ved en 

forhøyet temperatur og eventuelt forhøyet trykk (termolyse), eller med tilsetting 

av sterke baser eller syrer eller ved hjelp av en katalysator. 
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Teknikk Beskrivelse 

Utfelling Konvertering av oppløste forurensende stoffer (f.eks. metallioner) til uløselige 

forbindelser ved reaksjon med tilsatte fellingsmidler. Det faste bunnfallet som 

dannes, skilles deretter ut gjennom sedimentering, flotasjon eller filtrering. 

Sedimentering Utskilling av suspenderte partikler og suspenderte materialer ved bunnfelling. 

Stripping Flyktige forbindelser fjernes fra den vandige fasen ved hjelp av en gassfase (f.eks. 

damp, nitrogen eller luft) som passerer gjennom væsken, og deretter gjenvinnes 

(f.eks. ved kondensering) for videre bruk eller sluttbehandling. Effektiviteten av 

fjerningen kan forbedres ved å øke temperaturen eller redusere trykket. 

Forbrenning av spillvann Oksidasjon av organiske og uorganiske forurensende stoffer med luft og samtidig 

fordamping av vann ved normalt trykk og temperatur mellom 730 °C og 

1 200 °C. Spillvannsforbrenning er vanligvis selvoppholdende ved COD-nivåer 

på over 50 g/l. Ved lavt organisk innhold er det nødvendig med hjelpebrensel. 

12.3. Teknikker for å redusere utslipp til luft fra forbrenning 

Teknikk Beskrivelse 

Valg av (hjelpe)brensel Bruk av brensel (herunder hjelpebrensel) med et lavt innhold av potensielle 

forurensningsdannende forbindelser (f.eks. brensel med lavt innhold av svovel, 

aske, nitrogen, kvikksølv, fluor eller klor). 

Lav-NOX-brenner (LNB) og 

ultralav-NOX-brenner (ULNB) 

Denne teknikken bygger på prinsippet om redusering av de høyeste flammetem-

peraturene, noe som forsinker, men likevel fullfører forbrenningen og øker varme-

overføringen (økt strålingsevne for flammen). Dette kan være forbundet med en 

endret utforming av ovnens forbrenningskammer. Utformingen av ultralav-NOX-

brennere (ULNB) omfatter trinnvis (luft-)/brenseltilførsel og resirkulering av 

avgass/røykgass. 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2017/785 

av 5. mai 2017 

om godkjenning av effektive 12 V motorgeneratorer til bruk i personbiler med konvensjonell 

forbrenningsmotor som en innovativ teknologi for å redusere CO2-utslipp fra personbiler i samsvar med 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 443/2009(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 443/2009 av 23. april 2009 om fastsettelse av utslippsstandarder 

for nye personbiler som del av Fellesskapets integrerte metode for å redusere CO2-utslipp fra lette kjøretøyer(1), særlig artikkel 12 

nr. 4, 

under henvisning til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 725/2011 av 25. juli 2011 om fastsettelse av en 

framgangsmåte for godkjenning og sertifisering av innovative teknologier for å redusere CO2-utslipp fra personbiler i samsvar 

med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 443/2009(2), særlig artikkel 10 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Søknaden inngitt av leverandøren Valeo Electrical Systems 21. juli 2016 om godkjenning av den effektive genera-

torfunksjonen i den remdrevne 12 V startgeneratoren i-StARS som en miljøinnovasjon er blitt vurdert i samsvar med 

artikkel 12 i forordning (EF) nr. 443/2009, gjennomføringsforordning (EU) nr. 725/2011 og de tekniske retningslinjene for 

utarbeiding av søknader om godkjenning av innovative teknologier i henhold til forordning (EF) nr. 443/2009(3). 

2) Ifølge opplysningene i søknaden er vilkårene og kriteriene nevnt i artikkel 12 i forordning (EF) nr. 443/2009 og i artikkel 2 

og 4 i gjennomføringsforordning (EU) nr. 725/2011 oppfylt. Dessuten er søknaden underbygd av en verifiseringsrapport 

utarbeidet av et uavhengig og godkjent organ i samsvar med artikkel 7 i nevnte forordning. Derfor bør den effektive 

generatorfunksjonen i den remdrevne 12 V startgeneratoren i-StARS som søkeren har foreslått, godkjennes som en 

miljøinnovasjon. 

3) På grunnlag av opplysningene i søknaden samt Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/265(4), idet det tas 

hensyn til erfaringene fra vurdering av søknader som gjelder teknologier som bidrar til å bedre vekselstrømsgeneratorers 

virkningsgrad innenfor rammen av Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2013/341/EU(5), 2014/465/EU(6), (EU) 

2015/158(7), (EU) 2015/295(8), (EU) 2015/2280(9) og (EU) 2016/588(10), er det på tilfredsstillende og endelig måte påvist 

at en 12 V motorgenerator som har en masse på høyst 7 kg, ved minste virkningsgrad for generatorfunksjonen oppfyller 

kriteriene nevnt i artikkel 12 nr. 2 i forordning (EF) nr. 443/2009 og gir en reduksjon i CO2-utslipp på minst 1 g CO2 / km, i 

samsvar med artikkel 9 i gjennomføringsforordning (EU) nr. 725/2011. For en 12 V motorgenerator som har en masse på 

over 7 kg, må det anvendes en massekorreksjonskoeffisient ved beregning av om reduksjonsterskelverdien på minst 

1 g CO2 / km er oppnådd. 

4) Denne innovative teknologiens evne til å redusere CO2-utslipp bør derfor generelt anerkjennes og, i samsvar med artikkel 

12 nr. 4 i forordning (EF) nr. 443/2009, attesteres, og det bør fastsettes en generisk prøvingsmetode for sertifisering av CO2-

utslippsreduksjonen som oppnås ved bruk av generatorfunksjonen i effektive 12 V motorgeneratorer.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 118 av 6.5.2017, s. 20, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 71/2018 av 23. mars 2018 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 6 av 30.1.2020, s. 60. 

2020/EØS/45/86 
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5) For å få sertifisert CO2-utslippsreduksjonen som oppnås med effektive 12 V motorgeneratorer, bør produsenten sammen 

med søknaden om sertifisering framlegge for typegodkjenningsmyndigheten en verifiseringsrapport fra et uavhengig og 

godkjent organ, der det bekreftes at motorgeneratoren oppfyller vilkårene fastsatt i denne beslutning. 

6) Dersom typegodkjenningsmyndigheten finner at motorgeneratoren presentert av produsenten ikke oppfyller vilkårene 

for sertifisering som angitt i denne beslutning, bør søknaden om sertifisering av utslippsreduksjonen avslås. 

7) CO2-utslippsreduksjonen som oppnås ved bruk av effektive 12 V motorgeneratorer, bør bestemmes ved hjelp av 

prøvingsmetoden fastsatt i vedlegget. 

8) For å bestemme CO2-utslippsreduksjonen er det nødvendig å definere referanseteknologien som den effektive 12 V 

motorgeneratorens virkningsgrad skal sammenlignes med, som fastsatt i artikkel 5 og 8 i gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 725/2011. Med utgangspunkt i de erfaringene som er gjort, er det hensiktsmessig å benytte en 12 V vekselstrøms-

generator med en virkningsgrad på 67 % som referanseteknologi. 

9) Utslippsreduksjonen som oppnås med en effektiv 12 V motorgenerator, kan delvis påvises ved hjelp av prøvingen 

omhandlet i vedlegg XII til kommisjonsforordning (EF) nr. 692/2008(11). Den endelige samlede reduksjonen med henblikk 

på sertifisering av et kjøretøy utstyrt med den innovative teknologien i samsvar med artikkel 11 i gjennomføringsforordning 

(EU) nr. 725/2011 bør derfor bestemmes i henhold til artikkel 8 nr. 2 annet ledd i nevnte gjennomføringsforordning. 

10) For å fremme en større utbredelse av effektive 12 V motorgeneratorer i nye kjøretøyer bør produsentene også ha mulighet 

til å søke om sertifisering av CO2-utslippsreduksjonen som oppnås med flere forskjellige 12 V motorgeneratorer, i én 

søknad. Dersom denne muligheten benyttes, bør det imidlertid sikres at det anvendes en ordning som oppmuntrer til 

utbredelse av bare de 12 V motorgeneratorene som har den høyeste virkningsgraden. 

11) For å fastsette den generelle miljøinnovasjonskoden som skal brukes i de relevante typegodkjenningsdokumentene i 

samsvar med vedlegg I, VIII og IX til europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF(12), bør det angis en individuell 

kode som skal brukes for den innovative teknologien. 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Godkjenning 

Den effektive generatorfunksjonen i 12 V motorgeneratoren, dvs. i den remdrevne startgeneratoren i-StARS, som beskrevet i 

søknaden fra Valeo Electrical Systems, godkjennes som en innovativ teknologi i henhold til artikkel 12 i forordning (EF) 

nr. 443/2009. 

Artikkel 2 

Definisjoner 

I denne beslutning menes med «effektiv 12 V motorgenerator» den effektive generatorfunksjonen i en 12 V motorgenerator.  
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Artikkel 3 

Søknad om sertifisering av CO2-utslippsreduksjon 

1. Produsenten kan søke om sertifisering av CO2-utslippsreduksjonen som oppnås med én eller flere 12 V motorgeneratorer 

beregnet på bruk i M1-kjøretøyer med konvensjonell forbrenningsmotor, forutsatt at hver motorgenerator oppfyller følgende 

vilkår: 

a) Dersom den effektive 12 V motorgeneratorens masse ikke overstiger referansegeneratorens masse på 7 kg, er genera-

torfunksjonens virkningsgrad, bestemt i samsvar med vedlegget, minst 

i) 73,8 % for bensindrevne kjøretøyer, 

ii) 73,4 % for bensindrevne kjøretøyer med turbolader, 

iii) 74,2 % for dieseldrevne kjøretøyer, 

eller 

b) Dersom 12 V motorgeneratorens masse overstiger massen av referansegeneratoren som angitt i bokstav a), tas det høyde for 

den ekstra massen i samsvar med formel 10 i vedlegget, og reduksjonsterskelverdien på 1 g CO2 / km angitt i artikkel 9 

nr. 1 i gjennomføringsforordning (EU) nr. 725/2011 oppnås. 

Den ekstra massen skal verifiseres og skal bekreftes i verifiseringsrapporten som skal framlegges for typegodkjennings-

myndigheten sammen med søknaden om sertifisering. 

2. En søknad om sertifisering av utslippsreduksjonen som kan oppnås med én eller flere effektive 12 V motorgeneratorer, 

skal ledsages av en verifiseringsrapport fra et uavhengig og godkjent organ der det bekreftes at den eller de effektive 12 V 

motorgeneratorene oppfyller vilkårene i nr. 1, og der 12 V motorgeneratorenes masse bekreftes. 

3. Typegodkjenningsmyndigheten skal avslå søknaden om sertifisering dersom den finner at den eller de effektive 12 V 

motorgeneratorene ikke oppfyller vilkårene i nr. 1. 

Artikkel 4 

Sertifisering av CO2-utslippsreduksjon 

1. CO2-utslippsreduksjonen som oppnås ved bruk av de effektive 12 V motorgeneratorene som omhandlet i artikkel 2 nr. 1, 

skal bestemmes ved hjelp av metoden angitt i vedlegget. 

2. Når en produsent med hensyn til én kjøretøyversjon søker om sertifisering av CO2-utslippsreduksjonen som oppnås med 

mer enn én effektiv 12 V motorgenerator, skal typegodkjenningsmyndigheten fastsette hvilken av de prøvde motorgeneratorene 

som gir den laveste CO2-utslippsreduksjonen, og registrere den laveste verdien i de relevante typegodkjenningsdokumentene. 

Denne verdien skal angis i samsvarssertifikatet i samsvar med artikkel 11 nr. 2 i gjennomføringsforordning (EU) nr. 725/2011. 

Artikkel 5 

Miljøinnovasjonskode 

Miljøinnovasjonskode «22» skal angis i typegodkjenningsdokumentasjonen når det vises til denne beslutning i samsvar med 

artikkel 11 nr. 1 i gjennomføringsforordning (EU) nr. 725/2011.  
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Artikkel 6 

Ikrafttredelse 

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

Utferdiget i Brussel 5. mai 2017. 

 For Kommisjonen 

Miguel ARIAS CAÑETE 

Medlem av Kommisjonen 

 

                                                                 
(1) EUT L 140 av 5.6.2009, s. 1. 

(2) EUT L 194 av 26.7. 2011, s. 19. 

(3) https://circabc.europa.eu/w/browse/f3927eae-29f8-4950-b3b3-d2e700598b52 

(4) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/265 av 25. februar 2016 om godkjenning av generatoren MELCO motor generator 

som en innovativ teknologi for å redusere CO2-utslipp fra personbiler i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 443/2009 (EUT L 50 av 26.2.2016, s. 30). 

(5) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2013/341/EU av 27. juni 2013 om godkjenning av vekselstrømsgeneratoren Valeo Efficient 

Generation Alternator som en innovativ teknologi for å redusere CO2-utslipp fra personbiler i samsvar med europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 443/2009 (EUT L 179 av 29.6.2013, s. 98). 

(6) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/465/EU av 16. juli 2014 om godkjenning av DENSOs effektive vekselstrømsgenerator som 

en innovativ teknologi for å redusere CO2-utslipp fra personbiler i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 443/2009, og 

om endring av Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2013/341/EU (EUT L 210 av 17.7.2014, s. 17). 

(7) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/158 av 30. januar 2015 om godkjenning av to høyeffektive vekselstrømsgeneratorer 

fra Robert Bosch GmbH som innovative teknologier for å redusere CO2-utslipp fra personbiler i samsvar med europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 443/2009 (EUT L 26 av 31.1. 2015, s. 31). (Beslutning (EU) 2015/158 omfatter to søknader.) 

(8) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/295 av 24. februar 2015 om godkjenning av den effektive vekselstrømsgeneratoren 

MELCO GXi som en innovativ teknologi for å redusere CO2-utslipp fra personbiler i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 443/2009 (EUT L 53 av 25.2.2015, s. 11). 

(9) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/2280 av 7. desember 2015 om godkjenning av DENSOs effektive vekselstrøms-

generator som en innovativ teknologi for å redusere CO2-utslipp fra personbiler i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 443/2009 (EUT L 322 av 8.12.2015, s. 64). 

(10) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/588 av 14. april 2016 om godkjenning av den teknologien som benyttes i 12 volts 

effektive vekselstrømsgeneratorer som en innovativ teknologi for å redusere CO2-utslipp fra personbiler i samsvar med europaparlaments- 

og rådsforordning (EF) nr. 443/2009 (EUT L 101 av 16.4.2016, s. 25). 

(11) Kommisjonsforordning (EF) nr. 692/2008 av 18. juli 2008 om gjennomføring og endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 715/2007 om typegodkjenning av motorvogner med hensyn til utslipp fra lette person- og nyttekjøretøyer (Euro 5 og Euro 6), og om 

tilgang til opplysninger om reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer (EUT L 199 av 28.7.2008, s. 1). 

(12) 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) (EUT L 263 av 9.10.2007, s. 1). 

 ____  
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VEDLEGG 

METODE FOR Å BESTEMME CO2-UTSLIPPSREDUKSJONEN SOM OPPNÅS MED EFFEKTIVE 12 V 

MOTORGENERATORER TIL BRUK I M1-KJØRETØYER MED KONVENSJONELL FORBRENNINGSMOTOR 

1. Innledning 

For å bestemme CO2-utslippsreduksjonen som kan tilskrives generatorfunksjonen i en 12 V motorgenerator, heretter kalt 

«effektiv 12 V motorgenerator» eller «motorgenerator», til bruk i et M1-kjøretøy med forbrenningsmotor, er det nødvendig å 

fastsette følgende: 

1) Prøvingsforhold. 

2) Prøvingsutstyr. 

3) Bestemmelse av høyeste utgangseffekt. 

4) Beregning av CO2-utslippsreduksjon. 

5) Beregning av statistisk margin for CO2-utslippsreduksjon. 

2. Symboler, parametrer og enheter 

Latinske symboler 

CCO2
 — CO2-utslippsreduksjon [g CO2 / km] 

CO2 — karbondioksid 

CF — omregningsfaktor (l / 100 km) — (g CO2 / km) [g CO2 / l], som definert i tabell 3 

h — frekvens, som definert i tabell 1 

I — strømstyrke som målingen skal utføres ved [A] 

m — antall målinger av prøven 

M — dreiemoment [Nm] 

n — omdreiningshastighet [min– 1], som definert i tabell 1 

P — effekt (W) 

sηMG
 — standardavvik for motorgeneratorens virkningsgrad [%] 

SηMG
 — standardavvik for motorgeneratorens gjennomsnittlige virkningsgrad [%] 

SCCO2
 — standardavvik for den samlede CO2-utslippsreduksjonen [g CO2 / km] 

U — prøvespenning som målingen skal utføres ved [V] 

v — gjennomsnittlig kjørehastighet for den nye europeiske kjøresyklusen (NEDC) [km/t] 

VPe — faktisk effektforbruk [l/kWh], som definert i tabell 2 

∂CCO2

∂ηMG
 

— følsomheten ved den beregnede CO2-utslippsreduksjonen i forhold til motorgeneratorens virkningsgrad 
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Greske symboler 

Δ — forskjell 

ηB — referansegeneratorens virkningsgrad [%] 

ηMG — motorgeneratorens virkningsgrad [%] 

ηMGi
̅̅ ̅̅ ̅̅  — motorgeneratorens gjennomsnittlige virkningsgrad ved driftspunkt i [%] 

Indeksbetegnelser 

Indeks i viser til driftspunkt. 

Indeks j viser til måling av prøven. 

MG — motorgenerator 

m — mekanisk 

RW — virkelige forhold 

TA — typegodkjenningsforhold 

B — referanseverdi 

3. Målinger og bestemmelse av virkningsgrad 

Virkningsgraden for 12 V motorgeneratoren skal bestemmes i samsvar med ISO 8854:2012, med unntak av elementene angitt i 

dette nummer. 

Det skal dokumenteres overfor typegodkjenningsmyndigheten at den effektive 12 V motorgeneratorens turtallsområder er i 

samsvar med dem som er angitt i tabell 1. Målingene skal utføres ved forskjellige driftspunkter i, som angitt i tabell 1. Den 

effektive 12 V motorgeneratorens strømstyrke defineres som halvparten av merkestrømmen for alle driftspunkter. For hvert 

turtall skal vekselstrømsgeneratorens spenning (14,3 V) og utgangsstrøm holdes konstant. 

Tabell 1 

Driftspunkter 

Driftspunkt 

i 

Holdetid 

[s] 

Omdreiningshastighet 

ni[min– 1] 

Frekvens 

hi 

1 1 200 1 800 0,25 

2 1 200 3 000 0,40 

3 600 6 000 0,25 

4 300 10 000 0,10 
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Virkningsgraden ved hvert driftspunkt skal beregnes i samsvar med formel 1. 

Formel 1 

ηMGi
=

60 ∙ Ui ∙ Ii
2π ∙ Mi ∙ ni

∙ 100 

Alle målinger av virkningsgrad skal utføres minst fem (5) ganger etter hverandre. Gjennomsnittet av målingene ved hvert 

driftspunkt (ηMGi
̅̅ ̅̅ ̅̅ ) skal beregnes. 

Motorgeneratorens virkningsgrad (ηMG) skal beregnes i samsvar med formel 2. 

Formel 2 

ηMG = ∑hi

4

i=1

∙ ηMGi
̅̅ ̅̅ ̅̅  

Motorgeneratoren gir redusert mekanisk effekt under virkelige forhold (ΔPmRW) og typegodkjenningsforhold (ΔPmTA), som 

angitt i formel 3. 

Formel 3 

ΔPm = ΔPmRW − ΔPmTA 

Der den reduserte mekaniske effekten under virkelige forhold (ΔPmRW) beregnes i samsvar med formel 4, og den reduserte 

mekaniske effekten under typegodkjenningsforhold (ΔPmTA) beregnes i samsvar med formel 5. 

Formel 4 

ΔPmRW =
PRW

ηB
−

PRW

ηMG
 

Formel 5 

ΔPmTA =
PTA

ηB
−

PTA

ηMG
 

der: 

PRW: effektbehovet under virkelige forhold [W], som er 750W 

PTA: effektbehovet under typegodkjenningsforhold [W], som er 350W 

ηB: referansegeneratorens virkningsgrad [%], som er 67 % 
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4. Beregning av CO2-utslippsreduksjon 

CO2-utslippsreduksjonen ved bruk av den effektive 12 V motorgeneratoren skal beregnes i samsvar med formel 6. 

Formel 6 

CCO2
= ΔPm ∙

VPe ∙ CF

v
 

der: 

v: gjennomsnittlig kjørehastighet for NEDC [km/t], som er 33,58 km/t 

VPe: faktisk effektforbruk som angitt i tabell 2 

Tabell 2 

Faktisk effektforbruk 

Type motor 
Faktisk effektforbruk (VPe) 

[l/kWh] 

Bensin 0,264 

Bensin med turbolader 0,280 

Diesel 0,220 

CF: omregningsfaktor (l / 100 km) — (g CO2 / km) [g CO2 / l], som definert i tabell 3 

Tabell 3 

Drivstoffomregningsfaktor 

Drivstofftype 
Omregningsfaktor (l / 100 km) — (g CO2 / km) (CF) 

[g CO2 / l] 

Bensin 2 330 

Diesel 2 640 

5. Beregning av statistisk feil 

Statistiske feil i resultatene av prøvingsmetoden som følge av målingene skal kvantifiseres. For hvert driftspunkt skal 

standardavviket beregnes i samsvar med formel 7. 

Formel 7 

SηMGi̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ =
SηMGi

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅

√m
= √

∑ (ηMGij
− ηMGi

)
2

m
j=1

m(m−1)
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Standardavviket for 12 V motorgeneratorens virkningsgrad (SηMG
) skal beregnes i samsvar med formel 8. 

Formel 8 

SηMG
= √∑(hi ∙ SηMGi

)
2

4

i=1

 

Standardavviket for motorgeneratorens virkningsgrad (SηMG
) fører til en feil i CO2-utslippsreduksjonen (SCCO2

). Denne feilen 

skal beregnes i samsvar med formel 9. 

Formel 9 

SCCO2
= √(

∂CCO2

∂ηMG
 ∙ SηMG

)

2

=
(PRW − PTA)

ηMG
2 ∙

VPe ∙ CF

v
∙ SηMG

 

6. Statistisk signifikans 

For hver type, variant og versjon av et kjøretøy utstyrt med en effektiv 12 V motorgenerator må det dokumenteres at feilen i 

CO2-utslippsreduksjonen beregnet ved hjelp av formel 9 ikke er større enn forskjellen mellom den samlede CO2-

utslippsreduksjonen og minsteterskelen for utslippsreduksjon angitt i artikkel 9 nr. 1 i gjennomføringsforordning (EU) nr. 

725/2011 (se formel 10). 

Formel 10 

MT < CCO2
− SCCO2

− ΔCO2m
 

der: 

MT: minsteterskel [g CO2 / km] 

CCO2
: samlet CO2-utslippsreduksjon [g CO2 / km] 

SCCO2
: standardavvik for den samlede CO2-utslippsreduksjonen [g CO2 / km] 

: Korreksjonskoeffisienten for CO2 på grunn av den positive forskjellen mellom den effektive 12 V motorgeneratorens 

masse og referansegeneratorens masse. For  skal dataene i tabell 4 brukes. 

Tabell 4 

Korreksjonskoeffisient for CO2 på grunn av den ekstra massen 

Drivstofftype 
Korreksjonskoeffisient for CO2 på grunn av den positive masseforskjellen (ΔCO2m

) 

[g CO2 / km] 

Bensin 0,0277 · Δm 

Diesel 0,0383 · Δm 
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Δm (i tabell 4) er den ekstra massen som følge av monteringen av motorgeneratoren. Det er den positive forskjellen mellom den 

effektive 12 V motorgeneratorens masse og referansegeneratorens masse. Referansegeneratorens masse er 7 kg. Den ekstra 

massen skal verifiseres og skal bekreftes i verifiseringsrapporten som skal framlegges for typegodkjenningsmyndigheten 

sammen med søknaden om sertifisering. 

7. Effektiv 12 V motorgenerator som skal monteres i kjøretøyer 

Typegodkjenningsmyndigheten skal sertifisere CO2-utslippsreduksjonen på bakgrunn av målinger av 12 V motorgeneratoren og 

referansegeneratoren som er foretatt ved hjelp av prøvingsmetoden angitt i dette vedlegg. Dersom den samlede CO2-

utslippsreduksjonen ligger under terskelverdien angitt i artikkel 9 nr. 1 i gjennomføringsforordning (EU) nr. 725/2011, får 

artikkel 11 nr. 2 annet ledd i nevnte forordning anvendelse. 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2017/1152 

av 2. juni 2017 

om fastsettelse av en metode for å bestemme korrelasjonsparametrene som er nødvendige for å 

gjenspeile endringen i den påbudte prøvingsprosedyren for lette nyttekjøretøyer, og om endring av 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 293/2012(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

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

standarder for nye lette nyttekjøretøyer som del av Unionens integrerte metode for å redusere CO2-utslipp fra lette kjøretøyer(1), 

særlig artikkel 8 nr. 9 første ledd og artikkel 13 nr. 6 tredje ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) En ny påbudt prøvingsprosedyre for å måle lette kjøretøyers CO2-utslipp og drivstofforbruk, «Worldwide Harmonised 

Light Vehicles Test Procedure (WLTP)» fastsatt i kommisjonsforordning (EU) 2017/1151(2), vil med virkning fra 

1. september 2017 erstatte den nye europeiske kjøresyklusen (NEDC) som for tiden brukes i henhold til kommisjons-

forordning (EF) nr. 692/2008(3). WLTP forventes å gi verdier for CO2-utslipp og drivstofforbruk som er mer repre-

sentative for faktiske kjøreforhold. 

2) For å ta hensyn til forskjellen i nivået av CO2-utslipp som måles i henhold til den eksisterende NEDC-prosedyren og 

den nye WLTP-prosedyren, bør det fastsettes en metode for korrelasjon av disse verdiene, slik at det er mulig å fastslå 

om produsentene overholder sine mål for spesifikke CO2-utslipp i henhold til forordning (EU) nr. 510/2011. 

3) For lette nyttekjøretøyer skal WLTP gradvis tas i bruk i to separate trinn, og begynner med nye kjøretøytyper i gruppe N1 

klasse fra 1. september 2017, og alle nye kjøretøyer i gruppe N1 klasse I fra 1. september 2018. WLTP vil bli gjennomført 

ett år senere for gruppe N1 klasse II og III, dvs. for nye kjøretøytyper fra 1. september 2018 og for alle nye kjøretøyer fra 

1. september 2019. Restkjøretøyer som definert i artikkel 3 nr. 22 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF(4) som 

tilhører sistnevnte gruppe N1 klasse II og III, kan imidlertid forbli på markedet til senest 28. februar 2021 i samsvar med 

artikkel 27 i direktiv 2007/46/EF. 

4) Selv om det er hensiktsmessig å fortsette med å kontrollere samsvar med mål for spesifikke utslipp ved hjelp av NEDC-

baserte CO2-utslippsverdier ved de separate trinnene i den gradvise innføringen av WLTP, er det også ønskelig å sikre at 

endringen i de WLTP-baserte målene skjer samtidig for alle lette nyttekjøretøyer. Som følge av dette er det nødvendig å 

ta hensyn til restkjøretøyene som vil forbli på markedet til 2021, og tilskrive disse kjøretøyene en standardverdi for 

WLTP-CO2-utslipp. Denne standardverdien bør defineres slik at den ikke virker negativt inn på produsentens evne til å 

overholde sine mål for spesifikke utslipp i 2021.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 175 av 7.7.2017, s. 644, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 71/2018 av 23. mars 2018 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 6 av 30.1.2020, s. 60. 

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

(2) Kommisjonsforordning (EU) 2017/1151 av 1. juni 2017 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 715/2007 om 

typegodkjenning av motorvogner med hensyn til utslipp fra lette person- og nyttekjøretøyer (Euro 5 og Euro 6) og om tilgang til 

opplysninger om reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer, om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF, kommisjons-

forordning (EF) nr. 692/2008 og kommisjonsforordning (EU) nr. 1230/2012 og om oppheving av kommisjonsforordning (EF) nr. 692/2008 

(EUT L 175 av 7.7.2017, s. 1). 

(3) Kommisjonsforordning (EF) nr. 692/2008 av 18. juli 2008 om gjennomføring og endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 715/2007 om typegodkjenning av motorvogner med hensyn til utslipp fra lette person- og nyttekjøretøyer (Euro 5 og Euro 6), og om 

tilgang til opplysninger om reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer (EUT L 199 av 28.7.2008, s. 1). 

(4) 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 (EUT L 263 av 9.10.2007, s. 1). 

2020/EØS/45/87 
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5) Det bør også tas hensyn til den særlige situasjonen for produsenter av delvis oppbygde kjøretøyer som definert i artikkel 

3 nr. 19 i direktiv 2007/46/EF som er typegodkjent i flere etapper. Med hensyn til korrelasjonen er det hensiktsmessig å 

tilskrive en enkelt korrelert verdi for NEDC-CO2-utslipp til delvis oppbygde kjøretøyer som tilhører samme kjøremot-

standsmatrisefamilie som definert i nr. 5.2 i delvedlegg 4 til vedlegg XXI til forordning (EU) 2017/1151. 

6) Dessuten bør produsentene når det gjelder kjøretøyer i gruppe N1 med en største teknisk tillatt totalmasse på 3 000 kg eller 

mer, kunne velge å utlede NEDC-koeffisientene for kjøremotstand fra WLTP-prøvingene, eller å bruke tabellverdiene 

angitt i tabell 3 i vedlegg 4a til UN-ECE-reglement nr. 83(1). 

7) Det er ønskelig å begrense prøvingsbyrden for både produsenter og typegodkjenningsmyndigheter, og det bør derfor være 

mulig å bestemme NEDC-referanseverdier for CO2-utslipp ved simuleringer. Et eget kjøretøysimuleringsverktøy (korrela-

sjonsverktøy) er utviklet for dette formålet. Inndataene for korrelasjonsverktøyet bør ikke kreve ytterligere prøvinger, men 

utledes fra WLTP-typegodkjenningsprøvingene. 

8) Kravene til CO2-reduksjon som følge av endringen til WLTP skal i samsvar med artikkel 13 nr. 6 fjerde ledd i 

forordning (EU) nr. 510/2011 ha likeverdig styrke for produsenter og kjøretøyer med en annen nytteverdi enn den som 

er definert i forordning (EU) nr. 510/2011, med henvisning til CO2-utslippsnivåene fastsatt i samsvar med NEDC-

prosedyren. Korrelasjonsprosedyren bør derfor ta hensyn til disse NEDC-prøvingsvilkårene som uttrykkelig kreves for å 

kunne gi typegodkjenning. 

9) Det kan finnes avansert kjøretøyteknologi eller bestemte teknologikonfigurasjoner som korrelasjonsverktøyet ikke kan 

gi NEDC-CO2-verdier for med tilstrekkelig nøyaktighet. I disse tilfellene bør produsenten ha mulighet til å utføre en 

fysisk kjøretøyprøving i stedet. For å sikre like konkurransevilkår bør samme NEDC-prøvingsvilkår som er definert for 

korrelasjonsverktøyet, gjelde for slike prøvinger. 

10) For å sikre krav med likeverdig styrke er det nødvendig å foreta visse justeringer i beregningen av utslippsreduksjoner 

som skyldes miljøinnovasjon nevnt i artikkel 12 i forordning (EU) nr. 510/2011. Imidlertid anses rammevilkårene for 

denne ordningen ikke å være direkte avhengige av den aktuelle prøvingsprosedyren og bør derfor opprettholdes uten 

justeringer, herunder taket som er fastsatt for utslippsreduksjoner som skyldes miljøinnovasjon. 

11) Det er viktig å sikre at prosedyremessige toleranser og resultater fra korrelasjonsverktøyer brukes etter hensikten og ikke 

som et middel for på en kunstig måte å senke CO2-utslippsverdiene som brukes for å overholde målene. Derfor bør det tas 

et begrenset antall fysiske stikkprøver av kjøretøyer med sikte på å verifisere at inndataene og NEDC-referanseverdiene 

basert på resultatene av korrelasjonsverktøyet er bestemt på en korrekt måte. Dersom det som resultat av en stikkprøve blir 

konstatert at en produsent har angitt en NEDC-CO2-verdi med henblikk på typegodkjenning som er lavere enn den tillatte 

toleransen i måleresultatet, eller dersom det er gitt uriktige inndata, bør det være mulig for Kommisjonen å bestemme og 

anvende en korreksjonsfaktor for å øke den aktuelle produsentens gjennomsnittlige spesifikke utslipp. Dette bør også ha 

avskrekkende virkning mot eventuelt misbruk eller overutnyttelse av måletoleranser. 

12) Overvåkingen av CO2-utslippsverdier er regulert i Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 293/2012(2). 

Bestemmelsene i nevnte gjennomføringsforordning må tilpasses til den nye prøvingsprosedyren. Det er også hensikts-

messig å tilpasse overvåkingsbestemmelsene om lette nyttekjøretøyer til overvåkingsbestemmelsene om personbiler 

som er angitt i kommisjonsforordning (EU) nr. 1014/2010(3). Ved bruk av WLTP vil det bli beregnet og registrert en 

verdi for spesifikke CO2-utslipp i hvert enkelt kjøretøys samsvarssertifikat, og disse verdiene bør overvåkes i tillegg til 

allerede eksisterende dataparametrer. Gjennomføringsforordning (EU) nr. 293/2012 bør derfor endres.  

  

(1) Reglement nr. 83 fra De forente nasjoners økonomiske kommisjon for Europa (UN-ECE) — Ensartede bestemmelser om godkjenning av 

kjøretøyer med hensyn til utslipp av forurensende stoffer i samsvar med kravene til motordrivstoff (EUT L 172 av 3.7.2015, s. 1). 

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

nye lette nyttekjøretøyer i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 510/2011 (EUT L 98 av 4.4.2012, s. 1). 

(3) Kommisjonsforordning (EU) nr. 1014/2010 av 10. november 2010 om overvåking og rapportering av data om registrering av nye 

personbiler i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 443/2009 (EUT L 293 av 11.11.2010, s. 15). 
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13) På bakgrunn av de påkrevde omfattende tilpasningene av systemene for kjøretøyregistrering og CO2-overvåking bør 

medlemsstatene gis mulighet til å innføre de nye overvåkingsparametrene gradvis i 2017 og først kreve et helt nytt 

datasett fra 2018. Dataene som skal rapporteres for 2017, bør inneholde minst de opplysningene som kreves for å 

overholde målene, og for å forebygge misbruk av korrelasjonsprosedyren. 

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

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Formål 

I denne forordning fastsettes 

a) en metode for korrelasjon mellom CO2-utslipp målt i samsvar med vedlegg XXI til forordning (EU) 2017/1151 og utslipp 

bestemt i samsvar med vedlegg XII til forordning (EF) nr. 692/2008, 

b) en framgangsmåte for å bruke metoden nevnt i bokstav a) til å bestemme hver enkelt produsents gjennomsnittlige 

spesifikke utslipp av CO2, 

c) de endringene av gjennomføringsforordning (EU) nr. 293/2012 som kreves for å tilpasse overvåkingen av CO2-utslipp til å 

gjenspeile endringen i utslippsverdiene. 

Artikkel 2 

Definisjoner 

I denne forordning menes med 

1) «NEDC-CO2-verdier» CO2-utslipp bestemt i samsvar med vedlegg I og angitt i samsvarssertifikatene, 

2) «målte NEDC-CO2-verdier» CO2-utslipp (fasespesifikke og ved blandet kjøring) bestemt i samsvar med vedlegg XII til 

forordning (EF) nr. 692/2008 ved fysiske kjøretøyprøvinger, 

3) «WLTP-CO2-verdier» CO2-utslipp (blandet kjøring) bestemt i samsvar med prøvingsprosedyren angitt i vedlegg XXI til 

forordning (EU) 2017/1151, 

4) «WLTP-kjøretøygruppe» en kjøretøygruppe som bestemt i samsvar med nr. 5.0 i vedlegg XXI til forordning (EU) 

2017/1151, 

5) «korrelasjonsverktøy» simuleringsmodellen nevnt i nr. 2 i vedlegg I. 

Artikkel 3 

Bestemmelse av gjennomsnittlige spesifikke utslipp av CO2 for å overholde målene i perioden 2017–2020 

1. For kalenderårene 2017–2020 bestemmes en produsents gjennomsnittlige spesifikke utslipp ved hjelp av følgende CO2-

verdier for masseutslipp (blandet kjøring): 

a) For lette nyttekjøretøyer i gruppe N1 som er typegodkjent i samsvar med vedlegg XXI til forordning (EU) 2017/1151, 

NEDC-CO2-verdier. 

b) For eksisterende kjøretøytyper i gruppe N1 klasse I som er typegodkjent i samsvar med vedlegg XII til forordning (EF) 

nr. 692/2008, de målte NEDC-CO2-verdiene fram til 31. august 2018 og NEDC-CO2-verdiene fra 1. september 2018 til 

31. desember 2020.  
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c) For eksisterende kjøretøytyper i gruppe N1 klasse II og III som er typegodkjent i samsvar med vedlegg XII til forordning 

(EF) nr. 692/2008, de målte NEDC-CO2-verdiene fram til 31. august 2019 og NEDC-CO2-verdiene fra 1. september 2019 

til 31. desember 2020. 

d) For restkjøretøyer nevnt i artikkel 27 i direktiv 2007/46/EF, de målte NEDC-CO2-verdiene. 

2. Produsenter som er ansvarlige for mer enn 1 000, men færre enn 22 000 nye lette nyttekjøretøyer registrert i Unionen i 

hvert av kalenderårene 2017–2020, kan bruke enten NEDC-CO2-verdier eller målte NEDC-CO2-verdier. 

Artikkel 4 

Bestemmelse av gjennomsnittlige spesifikke utslipp basert på WLTP-CO2-verdier 

1. Fra og med 1. januar 2018 skal WLTP-CO2-utslipp (blandet kjøring) eller eventuelt WLTP-CO2-utslipp (vektet, blandet 

kjøring) som er angitt i nr. 49.4 i samsvarssertifikatet, overvåkes for alle nye registrerte kjøretøyer. 

2. Når det gjelder restkjøretøyer som ikke er typegodkjent i samsvar med kommisjonsforordning (EU) 2017/1151, men som 

er registrert i 2020 eller 2021, skal følgende WLTP-CO2--verdier tilskrives hvert registrert kjøretøy med henblikk på beregning 

av gjennomsnittlige spesifikke utslipp av CO2 i samsvar med artikkel 8 nr. 4 bokstav a) i forordning (EU) nr. 510/2011: 

a) For ferdigoppbygde N1-kjøretøyer, gjennomsnittsverdien for spesifikke WLTP-CO2-utslipp bestemt for produsenten i det 

respektive kalenderåret. 

b) For etappevis ferdigoppbygde N1-kjøretøyer, gjennomsnittsverdien for spesifikke WLTP-CO2-utslipp for nye etappevis 

ferdigoppbygde kjøretøyer som er registrert i det aktuelle kalenderåret, dersom produsenten er ansvarlig for basiskjøretøy-

ene som brukes for disse etappevis ferdigoppbygde kjøretøyene. 

3. For hver produsent skal gjennomsnittlige spesifikke utslipp beregnet ved hjelp av WLTP-CO2-verdier, bestemmes fra og 

med 1. januar 2019. Med virkning fra 1. januar 2021 skal disse gjennomsnittlige spesifikke utslippene brukes til å bestemme 

produsentens overholdelse av spesifikke utslippsmål. 

Artikkel 5 

Anvendelse av artikkel 12 i forordning (EU) nr. 510/2011 — miljøinnovasjon 

1. Med virkning fra 1. januar 2021 skal det bare tas hensyn til reduksjoner av CO2-utslipp som skyldes miljøinnovasjon i 

henhold til artikkel 12 i forordning (EU) nr. 510/2011 som ikke omfattes av prøvingsprosedyren angitt i vedlegg XXI til 

forordning (EU) 2017/1151, ved beregning av en produsents gjennomsnittlige spesifikke utslipp. 

2. En produsents samlede utslippsreduksjoner som skyldes miljøinnovasjon i kalenderårene 2021, 2022 og 2023, skal 

justeres slik: 

a) I 2021: EI savingsadjusted 2021 = WLTPEI savings 2021 · 1,9, 

b) I 2022: EI savingsadjusted 2022 = WLTPEI savings 2022 · 1,7, 

c) I 2023: EI savingsadjusted 2023 = WLTPEI savings 2023 · 1,5. 

der 

EI savingsadjusted 20xx er utslippsreduksjonene som skyldes miljøinnovasjon i det aktuelle året, som skal tas i betraktning 

ved beregning av gjennomsnittlige spesifikke utslipp, 
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WLTPEI savings 20xx er utslippsreduksjonene som skyldes miljøinnovasjon i det aktuelle året, bestemt i samsvar med 

WLTP og registrert i samsvarssertifikatet. 

Fra kalenderåret 2024 skal det tas hensyn til utslippsreduksjoner som skyldes miljøinnovasjon, ved beregning av gjennom-

snittlige spesifikke utslipp uten justering. 

Artikkel 6 

Bestemmelse og korrigering av NEDC-CO2-verdier for beregning av gjennomsnittlige spesifikke utslipp 

1. Fra kalenderåret 2017 til og med 2020 skal gjennomsnittlige spesifikke CO2-utslipp for en produsent beregnes ved hjelp 

av NEDC-CO2--verdiene bestemt i samsvar med nr. 3.2 bokstav b) i vedlegg I når det gjelder delvis oppbygde kjøretøyer, eller 

etter framgangsmåten fastsatt i avsnitt 4 i vedlegg I når det gjelder ferdigoppbygde eller eventuelt etappevis ferdigoppbygde 

kjøretøyer, med mindre artikkel 3 nr. 1 bokstav b) eller c) eller artikkel 3 nr. 2 får anvendelse. 

2. Dersom avviksfaktoren De for en WLTP-kjøretøygruppe bestemt i samsvar med nr. 3.2.8 i vedlegg I overstiger verdien 

0,04, eller dersom en verifiseringsfaktor 1 er bestemt i nevnte nummer, skal gjennomsnittlige spesifikke NEDC-CO2-utslipp fra 

produsenten som er ansvarlig for denne kjøretøygruppen, multipliseres med følgende korreksjonsfaktor: 

𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 = 1 +
∑ 𝐷𝑒𝑖

𝑁
𝑖=1 ∙  𝑟𝑖

∑ δ3,𝑖
𝑁
𝑖=1 ∙  𝑟𝑖

 

der 

Dei er verdien bestemt i samsvar med nr. 3.2.8 i vedlegg I, 

ri er antallet årlige registreringer av kjøretøyer som tilhører den aktuelle WLTP-kjøretøygruppen i, 

δз,i er lik 0 dersom Dei mangler, og ellers lik 1, 

N er antallet WLTP-kjøretøygrupper som en produsent er ansvarlig for. 

Artikkel 7 

Endringer av forordning (EU) nr. 293/2012 

I forordning (EU) nr. 293/2012 gjøres følgende endringer: 

1) I artikkel 4 skal nytt nr. 10 lyde: 

«10. Når det gjelder restkjøretøyer registrert i 2020 eller 2021, skal de WLTP-CO2-verdiene som skal tilskrives disse 

kjøretøyene med henblikk på beregning av gjennomsnittlige spesifikke utslipp, være de som er bestemt i samsvar med 

artikkel 4 nr. 2 i Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1152(*). 

  

(*) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1152 av 2. juni 2017 om fastsettelse av en metode for å 

bestemme korrelasjonsparametrene som er nødvendige for å gjenspeile endringen i den påbudte prøvingsprosedyren for 

lette nyttekjøretøyer, og om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 293/2012 (EUT L 175 av 7.7.2017, 

s. 664).» 

2) Artikkel 6 skal lyde: 

«Artikkel 6 

Medlemsstatenes databehandling 

Når medlemsstatene fyller ut de detaljerte overvåkingsdataene, skal de føre opp 

a) for hvert kjøretøy som er utstyrt med innovativ teknologi, de spesifikke CO2-utslippene, uten å ta hensyn til 

reduksjonen i CO2-utslipp som skyldes innovativ teknologi som er godkjent i samsvar med artikkel 12 i forordning 

(EF) nr. 510/2011, 
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b) for hvert kjøretøy, avviksfaktoren og verifiseringsfaktoren bestemt i samsvar med nr. 3.2.8 i vedlegg I til 

gjennomføringsforordning (EU) 2017/1152. 

Uten hensyn til de detaljerte dataene som er nevnt i del A i vedlegg II til forordning (EU) nr. 510/2011, skal en medlemsstat 

med hensyn til dataene som overvåkes fram til 31. desember 2017, i tillegg til de parametrene som allerede kreves i nevnte 

del, bare rapportere avviksfaktoren og verifiseringsfaktoren nevnt i bokstav b) i denne artikkel. Fra 1. januar 2018 skal alle 

detaljerte data angitt i del A i vedlegg II til forordning (EU) nr. 510/2011 overvåkes og rapporteres i formatene angitt i del 

C i vedlegg II til forordning (EU) nr. 510/2011.» 

3) Artikkel 7 utgår. 

4) I artikkel 10 gjøres følgende endringer: 

a) I nr. 1 utgår siste ledd. 

b) Nr. 3 og 4 utgår. 

5) Artikkel 10b skal lyde: 

«Artikkel 10b 

Utarbeiding av det foreløpige datasettet 

1. Det foreløpige datasettet som en produsent skal underrettes om i samsvar med artikkel 8 nr. 4 annet ledd i forordning 

(EU) nr. 510/2011, skal inneholde dokumentasjon som på grunnlag av produsentens navn og kjøretøyets understells-

nummer, kan tilskrives produsenten. 

Det sentrale registeret nevnt i artikkel 8 nr. 4 første ledd i forordning (EU) nr. 510/2011 skal ikke inneholde data om 

kjøretøyenes understellsnumre. 

2. Behandlingen av kjøretøyenes understellsnumre skal ikke omfatte behandling av personopplysninger som kan knyttes 

til disse numrene, eller andre data som kan muliggjøre kopling av kjøretøyenes understellsnumre med personopplysninger.» 

6) Vedlegg I erstattes med teksten i vedlegg II til denne forordning. 

Artikkel 8 

Ikrafttredelse 

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

Nr. 4 og 5 i artikkel 7 får anvendelse fra 1. januar 2018. 

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

Utferdiget i Brussel 2. juni 2017. 

 
For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG I 

1. INNLEDNING 

I dette vedlegget beskrives metoden for å bestemme NEDC-CO2-verdien for enkeltkjøretøyer i gruppe N1. 

2. BESTEMMELSE AV NEDC-CO2-VERDIEN FOR WLTP-INTERPOLASJONSFAMILIEN 

2.1. Korrelasjonsverktøy 

Typegodkjenningsmyndigheten skal sikre at NEDC-CO2-verdiene som skal brukes som referanse i forbindelse med 

avsnitt 3, bestemmes ved simuleringer i samsvar med bestemmelsene fastsatt i dette vedlegg. 

Kommisjonen skal tilveiebringe et simuleringsverktøy for dette formålet (heretter kalt «korrelasjonsverktøyet») i 

form av nedlastbar, kjørbar programvare. Kommisjonen skal også gi veiledning om korrelasjonsverktøyets evne til å 

simulere kjøretøyer med avansert teknologi, og skal om nødvendig anbefale bruk av fysiske målinger i stedet for 

simuleringer. 

2.1.1. Tilgang til korrelasjonsverktøyet 

Korrelasjonsverktøyet skal installeres på en datamaskin hos typegodkjenningsmyndigheten eller eventuelt den 

tekniske instansen i samsvar med instruksene på følgende nettsted: 

[http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/cars/documentation_en.htm] 

Typegodkjenningsmyndigheten skal sikre at korrelasjonsverktøyet brukes i samsvar med kravene i denne forordning 

og brukerveiledningen angitt i brukerhåndboken(1). 

På anmodning skal Kommisjonen gi støtte til godkjenningsmyndigheter og tekniske instanser som bruker korrela-

sjonsverktøyet for denne forordnings formål. Anmodninger om støtte skal sendes til følgende e-postadresse(2): 

co2mpas@jrc.ec.europa.eu 

Korrelasjonsverktøyet skal være tilgjengelig for andre brukere, men det gis bare støtte til disse brukerne i den grad 

det er ressurser til det. 

2.1.2. Utpeking av brukere av korrelasjonsverktøyet 

Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om de kontaktpersonene som er ansvarlige for bruken av 

korrelasjonsverktøyet hos godkjenningsmyndigheten og eventuelt hos de tekniske instansene. Det skal utpekes bare 

én kontaktperson hos den enkelte myndighet eller tekniske instans. Opplysningene som gis til Kommisjonen, skal 

inneholde følgende: navn på organisasjon, navn på ansvarlig person, postadresse, e-postadresse og telefonnummer. 

Disse opplysningene skal sendes til følgende e-postadresse(3): 

EC-CO2-LDV-IMPLEMENTATION@ec.europa.eu 

Elektroniske signeringsnøkler med henblikk på bruk av korrelasjonsverktøyet skal leveres bare på anmodning fra 

kontaktpersonen(4). Kommisjonen skal offentliggjøre en veiledning om framgangsmåten som skal følges ved slike 

anmodninger.  

  

(1) https://co2mpas.io/ 

(2) Fra 1. august 2017: JRC-CO2MPAS@ec.europa.eu. Eventuelle oppdateringer av adressen blir kunngjort på nettstedet. 

(3) Eventuelle oppdateringer av adressen blir kunngjort på nettstedet. 

(4) Leveres av Kommisjonens felles forskningssenter. 
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2.1.3. Årlig oppdatering av korrelasjonsverktøyet 

Korrelasjonsverktøyets ytelse skal vurderes kontinuerlig, idet det tas særlig hensyn til opplysninger gitt av 

kontaktpersonene nevnt i nr. 2.1.2. Ved behov skal Kommisjonen utarbeide en ny versjon av verktøyet som skal 

frigis 1. september hvert år. Den nye versjonen berører ikke gyldigheten av resultatene fra tidligere versjoner. 

Den nye versjonen kan fra frigivelsesdatoen brukes i forbindelse med framgangsmåten fastsatt i avsnitt 3. Med 

samtykke fra typegodkjenningsmyndigheten eller den tekniske instansen kan den tidligere versjonen av korrelasjons-

verktøyet imidlertid fortsatt brukes i et tidsrom på høyst to måneder etter frigivelse av den nye versjonen. 

Den versjonen som er brukt, samt operativsystemet på datamaskinen som typegodkjenningsmyndigheten eller den 

tekniske instansen har kjørt korrelasjonsverktøyet på, skal angis i utdatarapporten for korrelasjonsverktøyet. 

Dersom bruken av den nye versjonen krever tilpasning av noen av bestemmelsene fastsatt i denne forordning, skal 

frigivelsen av den nye versjonen ikke skje før forordningen er endret. 

2.1.4. Ad hoc-justeringer av korrelasjonsverktøyet 

Uten hensyn til nr. 2.1.3 skal det ved alvorlige funksjonsfeil i korrelasjonsverktøyet i forbindelse med framgangs-

måten fastsatt i avsnitt 3 utarbeides og frigis en ny versjon av verktøyet snarest mulig etter at funksjonsfeilen er 

påvist. Den nye versjonen får anvendelse fra frigivelsesdatoen og skal ikke påvirke gyldigheten av resultatene fra 

tidligere versjoner. 

Dersom bruken av den nye versjonen krever tilpasning av noen av bestemmelsene fastsatt i denne forordning, skal 

frigivelsen av den nye versjonen ikke skje før forordningen er endret. 

2.2. Identifisering av WLTP-prøvingsresultatene som brukes til å definere inndata for simuleringsmodellen 

Inndataene til simuleringene med korrelasjonsverktøyet skal tas fra de relevante WLTP-prøvingsresultatene for 

kjøretøy H og eventuelt kjøretøy L som definert i samsvar med nr. 4.2.1.2 i delvedlegg 4 til vedlegg XXI til 

forordning (EU) 2017/1151. Dersom mer enn én WLTP-typegodkjenningsprøving av kjøretøy H eller L utføres i 

samsvar med tabell A6/2 i vedlegg XXI til nevnte forordning, skal følgende prøvingsresultater brukes til å 

bestemme inndataene: 

a) Dersom det utføres to typegodkjenningsprøvinger, skal prøvingsresultatene med de høyeste CO2-utslippene for 

blandet kjøring brukes. 

b) Dersom det utføres tre typegodkjenningsprøvinger, skal prøvingsresultatene med medianverdien for CO2-

utslippene for blandet kjøring brukes. 

2.3. Bestemmelse av inndata og vilkår for bruk av korrelasjonsverktøyet 

Det skal tas hensyn til prøvingsvilkårene nevnt i vedlegg XII til forordning (EF) nr. 692/2008 ved simuleringene 

med korrelasjonsverktøyet, herunder presiseringene fastsatt i nr. 2.3.1–2.3.8 i dette vedlegg. 

De fysiske kjøretøymålingene nevnt i avsnitt 3 skal utføres i samsvar med vilkårene omhandlet i nevnte forordning, 

med de presiseringene som er gitt i dette vedlegg, og eventuelt inndataene definert i nr. 2.4.  
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2.3.1. Bestemmelse av kjøretøyets treghet i henhold til NEDC 

2.3.1.1. NEDC-referansemasse for kjøretøy H, og eventuelt kjøretøy L, og for det representative kjøretøyet i en 

kjøremotstandsmatrisefamilie når det gjelder etappevis ferdigoppbygde kjøretøyer 

NEDC-referansemassen for kjøretøy H og L og for WLTP-interpolasjonsfamilien samt kjøretøy R for WLTP-

kjøremotstandsmatrisefamilien skal bestemmes på følgende måte: 

RMn,L = (MROL −  75 +  100) [kg] 

RMn,H = (MROH −  75 +  100) [kg] 

RMn,R = (MROR −  75 +  100) [kg] 

der 

MRO er massen i driftsferdig stand som definert i artikkel 3 bokstav g) i forordning (EU) nr. 510/2011 for kjøretøy 

H, L og R. 

Referansemassen som skal brukes som inndata ved simuleringene og eventuelt ved en fysisk kjøretøyprøving, skal 

være den treghetsverdien som er angitt i tabell 3 i vedlegg 4a til UN-ECE-reglement nr. 83, som tilsvarer 

referansemassen, RM, bestemt i samsvar med dette nummer og betegnet TMn,L, TMn,H og TMn,R. 

2.3.1.2. NEDC-referansemassen for det representative kjøretøyet for en kjøremotstandsmatrisefamilie når det gjelder delvis 

oppbygde kjøretøyer som skal innleveres for etappevis typegodkjenning 

Når det gjelder delvis oppbygde N1-kjøretøyer, skal NEDC-referansemassen (RMn,MSV) for det representative 

kjøretøyet for kjøremotstandsmatrisefamilien bestemmes på følgende måte: 

RMn,MSV = (MROn,MSV −  75 +  100) +  DAM 

der 

MRO er som definert i nr. 2.3.1.1, og 

DAM er som definert i avsnitt 5 i vedlegg XII til forordning (EF) nr. 692/2008. 

Referansemassen som skal brukes som inndata ved simuleringene og eventuelt ved en fysisk kjøretøyprøving, skal 

være den treghetsverdien som er angitt i tabell 3 i vedlegg 4a til UN-ECE-reglement nr. 83, som tilsvarer 

referansemassen, RM, bestemt i samsvar med dette nummer og betegnet TMn,R. 

2.3.2. Bestemmelse av virkning av forkondisjonering 

Ved forberedelsen av rulledynamometeret for utførelse av en typegodkjenningsprøving forkondisjoneres kjøretøyet 

for å oppnå vilkår tilsvarende dem som benyttes ved prøvingen med rulling i frigir. Den framgangsmåten for 

forkondisjonering som benyttes i WLTP-prøvingen, skiller seg fra den som benyttes i NEDC-prøvingen, på den 

måten at kjøretøyet ved samme kjøremotstand anses som utsatt for større krefter ved WLTP-prøvingen. Forskjellen 

skal settes til 6 Newton, og den verdien skal benyttes ved beregning av NEDC-kjøremotstand i samsvar med nr. 

2.3.8. 

2.3.3. Omgivelsesforhold som nevnt i nr. 3.1.1 i UN-ECE-reglement nr. 83 

Ved bruk av korrelasjonsverktøyet skal temperaturen i prøvingslokalet være 25 °C. 

Ved fysisk kjøretøymåling i henhold til avsnitt 3 skal temperaturen i prøvingslokalet også settes til 25 °C. På 

anmodning fra produsenten kan imidlertid temperaturen i prøvingslokalet settes til en verdi på mellom 20 og 25 °C 

ved den fysiske målingen.  
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2.3.4. Bestemmelse av batteriets opprinnelige ladetilstand 

Batteriets opprinnelige ladetilstand skal settes til minst 99 % med henblikk på prøvingen med korrelasjonsverktøyet. 

Det samme gjelder ved fysisk kjøretøyprøving. 

2.3.5. Bestemmelse av forskjellen i anbefalte dekktrykk 

I samsvar med nr. 6.6.3 i tillegg 3 til vedlegg I til forordning (EU) 2017/1151 skal laveste anbefalte dekktrykk for 

kjøretøyets prøvingsmasse brukes ved rulling i frigir for bestemmelse av kjøremotstand, men for NEDC er dette 

ikke presisert. Med henblikk på bestemmelse av dekktrykket som det skal tas hensyn til ved beregning av NEDC-

kjøremotstand i samsvar med nr. 2.3.8, skal dekktrykket, idet det tas hensyn til de forskjellige dekktrykkene per 

aksel på kjøretøyet, være gjennomsnittet for de to akslene av gjennomsnittet av laveste og høyeste tillatte dekktrykk 

for de valgte dekkene på hver aksel for kjøretøyets NEDC-referansemasse. Beregningen skal foretas for kjøretøy H, 

og eventuelt for kjøretøy L og R i samsvar med følgende formel: 

For kjøretøy H: 𝑃𝑎𝑣𝑔,𝐻 = (
𝑃𝑚𝑎𝑥,𝐻 +  𝑃𝑚𝑖𝑛,𝐻

2
)  

For kjøretøy L: 𝑃𝑎𝑣𝑔,𝐿 = (
𝑃𝑚𝑎𝑥,𝐿 +  𝑃𝑚𝑖𝑛,𝐿

2
)  

For kjøretøy R: 𝑃𝑎𝑣𝑔,𝑅 = (
𝑃𝑚𝑎𝑥,𝑅 +  𝑃𝑚𝑖𝑛,𝑅

2
)  

der 

Pmax, er gjennomsnittet av høyeste tillatte dekktrykk for de valgte dekkene for de to akslene, 

Pmin, er gjennomsnittet av laveste tillatte dekktrykk for de valgte dekkene for de to akslene. 

Den tilsvarende motstandsvirkningen på kjøretøyet skal beregnes ved hjelp av følgende formler for kjøretøy H, 

L og R: 

For kjøretøy H: 𝑇𝑃𝐻 = (
𝑃𝑎𝑣𝑔,𝐻

𝑃𝑚𝑖𝑛,𝐻
)

− 0,4

 

For kjøretøy L: 𝑇𝑃𝐿 = (
𝑃𝑎𝑣𝑔,𝐿

𝑃𝑚𝑖𝑛,𝐿
)

− 0,4

 

For kjøretøy R: 𝑇𝑃𝑅 = (
𝑃𝑎𝑣𝑔,𝑅

𝑃𝑚𝑖𝑛,𝑅
)

− 0,4

 

2.3.6. Bestemmelse av dekkets mønsterdybde (TTD) 

I samsvar med nr. 4.2.2.2 i delvedlegg 4 til vedlegg XXI til forordning (EU) 2017/1151 er dekkets minste tillatte 

mønsterdybde 80 % ved WLTP-prøvingen, mens i henhold til nr. 4.2 i tillegg 7 til vedlegg 4a til UN-ECE-reglement 

nr. 83 er dekkets minste tillatte mønsterdybde ved NEDC-prøvingen 50 % av den nominelle verdien. Dette medfører en 

gjennomsnittlig forskjell på 2 mm i mønsterdybde mellom de to framgangsmåtene. Den tilsvarende motstands-

virkningen på kjøretøyet skal med henblikk på beregningen av NEDC-kjøremotstanden i nr. 2.3.8 bestemmes i samsvar 

med følgende formler for kjøretøy H, L og R: 

For kjøretøy H: 𝑇𝑇𝐷𝐻 = (2 ·
0,1 · 𝑅𝑀𝑛,𝐻 · 9,81

1 000
)  

For kjøretøy L: 𝑇𝑇𝐷𝐿 = (2 ·
0,1 · 𝑅𝑀𝑛,𝐿  · 9,81

1 000
)  

For kjøretøy R: 𝑇𝑇𝐷𝑅 = (2 ·
0,1 · 𝑅𝑀𝑛,𝑅 · 9,81

1 000
)  
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der 

RMn,H, RMn,L eller RMn,R er referansemassen for kjøretøy H, L og R bestemt i samsvar med nr. 2.3.1.1. 

2.3.7. Bestemmelse av tregheten i roterende deler 

Med henblikk på korrelasjonsverktøyet: 

Ved simuleringen av WLTP-prøvingen tas fire roterende hjul i betraktning, mens for NEDC-prøvingen tas bare to 

roterende hjul i betraktning. Virkningen dette har på kreftene som påføres kjøretøyet, skal tas hensyn til i samsvar 

med formlene angitt i nr. 2.3.8.1.1 bokstav a) nr. 3. 

Akselerasjons- og retardasjonskreftene i korrelasjonsverktøyet skal for NEDC-simuleringen beregnes ved å ta i 

betraktning tregheten til bare to roterende hjul. 

Med henblikk på en fysisk prøving: 

Ved WLTP-innstillingen for rulling i frigir skal tidene for rulling i frigir omregnes til krefter og omvendt, idet det 

tas hensyn til gjeldende prøvingsmasse pluss virkningen av omdreiningsmasse (3 % av summen av MRO og 25 kg). 

Ved NEDC-innstillingen for rulling i frigir skal tidene for rulling i frigir omregnes til krefter og omvendt ved å se 

bort fra virkningen av omdreiningsmasse (bare kjøretøyets treghet i henhold til NEDC beregnet i nr. 2.3.1 brukes). 

2.3.8. Bestemmelse av NEDC-kjøremotstand 

2.3.8.1. Dersom WLTP-kjøremotstand beregnes i samsvar med nr. 4 og 6 i delvedlegg 4 til vedlegg XXI til forordning (EU) 

2017/1151 for ferdigoppbygde N1-kjøretøyer: 

NEDC-koeffisientene for kjøremotstand for ferdigoppbygde N1-kjøretøyer skal beregnes i samsvar med formlene 

angitt i nr. 2.3.8.1.1 i dette vedlegg (for kjøretøy H) og i nr. 2.3.8.1.2 (for kjøretøy L). 

Med mindre annet er angitt, skal formlene brukes både når det gjelder simuleringer, og når det gjelder fysiske 

kjøretøyprøvinger. 

2.3.8.1.1. Bestemmelse av koeffisienter for NEDC-kjøremotstand for kjøretøy H 

a) Kjøremotstandskoeffisienten F0,n uttrykt i Newton (N) for kjøretøy H skal bestemmes på følgende måte: 

1) Virkning av forskjeller i treghet: 

𝐹0𝑛,𝐻
1 = 𝐹0𝑤,𝐻 · (

𝑅𝑀𝑛,𝐻

𝑇𝑀𝑤,𝐻
) 

der faktorene i formelen er som definert i nr. 2.3.1, med unntak av følgende: 

F0w,H er kjøremotstandskoeffisienten F0 bestemt for WLTP-prøvingen av kjøretøy H; TMw,H er prøvings-

massen som brukes til WLTP-prøvingen av kjøretøy H. 

2) Virkningen av forskjeller i dekktrykk: 

𝐹0𝑛,𝐻
2 = 𝐹0𝑛,𝐻

1  · 𝑇𝑃𝐻 

der faktorene i formelen er som definert i nr. 2.3.5.  
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3) Virkning av tregheten i roterende deler: 

𝐹0𝑛,𝐻
3 = 𝐹0𝑛,𝐻

2  · (
1,015

1,03
) 

Ved fysisk kjøretøyprøving brukes følgende formel: 

𝐹0𝑛,𝐻
3 = 𝐹0𝑛,𝐻

2  · (
1

1,03
) 

4) Virkningen av forskjeller i dekkets mønsterdybde: 

𝐹0𝑛,𝐻
4 = 𝐹0𝑛,𝐻

3 −  𝑇𝑇𝐷𝐻 

der faktorene i formelen er som definert i nr. 2.3.6. 

5) Virkning av forkondisjonering: 

𝐹0𝑛,𝐻 = 𝐹0𝑛,𝐻
4 −  6 

Ved fysisk kjøretøyprøving skal ikke korreksjonen for virkning av forkondisjonering brukes. 

b) Kjøremotstandskoeffisienten F1n for kjøretøy H skal bestemmes på følgende måte: 

Virkning av tregheten i roterende deler: 

𝐹1𝑛,𝐻 = 𝐹1𝑤,𝐻 · (
1,015

1,03
) 

Ved fysisk kjøretøyprøving brukes følgende formel: 

𝐹1𝑛,𝐻 = 𝐹1𝑤,𝐻 · (
1

1,03
) 

c) Kjøremotstandskoeffisienten F2n for kjøretøy H skal bestemmes på følgende måte: 

Virkning av tregheten i roterende deler: 

𝐹2𝑛,𝐻 = 𝐹2𝑤,𝐻
∗  · (

1,015

1,03
) 

Ved fysisk kjøretøyprøving brukes følgende formel: 

𝐹2𝑛,𝐻 = 𝐹2𝑤,𝐻
∗  · (

1

1,03
) 

der faktoren F2w,H
∗  er kjøremotstandskoeffisienten F2 bestemt for WLTP-prøvingen av kjøretøy H der 

virkningen av alt aerodynamisk tilleggsutstyr er fjernet. 
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2.3.8.1.2. Bestemmelse av koeffisienter for NEDC-kjøremotstand for kjøretøy L 

a) Kjøremotstandskoeffisienten F0,n for kjøretøy L skal bestemmes på følgende måte: 

1) Virkning av forskjeller i treghet: 

𝐹0𝑛,𝐿
1 = 𝐹0𝑤,𝐿 · (

𝑅𝑀𝑛,𝐿

𝑇𝑀𝑤,𝐿
) 

der faktorene i formelen er som definert i nr. 2.3.1, med unntak av F0w,L, som er kjøremotstandskoeffisienten 

F0 bestemt for WLTP-prøvingen av kjøretøy L, og TMw,L som er prøvingsmassen som brukes til WLTP-

prøvingen av kjøretøy L. 

2) Virkningen av forskjeller i dekktrykk: 

𝐹0𝑛,𝐿
2 = 𝐹0𝑛,𝐿

1  · 𝑇𝑃𝐿 

der faktorene i formelen er som definert i nr. 2.3.5. 

3) Virkning av tregheten i roterende deler: 

𝐹0𝑛,𝐿
3 = 𝐹0𝑛,𝐿

2  · (
1,015

1,03
) 

Ved fysisk kjøretøyprøving brukes følgende formel: 

𝐹0𝑛,𝐿
3 = 𝐹0𝑛,𝐿

2  · (
1

1,03
) 

4) Virkningen av forskjeller i dekkets mønsterdybde: 

𝐹0𝑛,𝐿
4 = 𝐹0𝑛,𝐿

3 −  𝑇𝑇𝐷𝐿 

der faktorene i formelen er som definert i nr. 2.3.6. 

5) Virkning av forkondisjonering: 

𝐹0𝑛,𝐿 = 𝐹0𝑛,𝐿
4 −  6 

Ved fysisk kjøretøyprøving skal ikke korreksjonen for virkning av forkondisjonering brukes. 

b) Kjøremotstandskoeffisienten F1n for kjøretøy L skal bestemmes på følgende måte: 

Virkning av tregheten i roterende deler: 

𝐹1𝑛,𝐿 = 𝐹1𝑤,𝐿 · (
1,015

1,03
) 

Ved fysisk kjøretøyprøving brukes følgende formel: 

F1n,L = F1w,L · (
1

1,03
) 

 



2.7.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 45/1123 

 

der faktorene i formelen er som definert i nr. 2.3.7, med unntak av F1w,L som er kjøremotstandskoeffisienten F1 

bestemt for WLTP-prøvingen av kjøretøy L. 

c) Kjøremotstandskoeffisienten F2n for kjøretøy L skal bestemmes på følgende måte: 

Virkning av tregheten i roterende deler: 

𝐹2𝑛,𝐿 = 𝐹2𝑤,𝐿
∗  · (

1,015

1,03
) 

Ved fysisk kjøretøyprøving brukes følgende formel: 

𝐹2𝑛,𝐿 = 𝐹2𝑤,𝐿
∗  · (

1

1,03
) 

der faktorene i formelen er som definert i nr. 2.3.7, med unntak av F2w,L
∗  · (

1

1,03
)  som er kjøremotstands-

koeffisienten F2 bestemt for WLTP-prøvingen av kjøretøy L, der virkningen av alt aerodynamisk tilleggsutstyr er 

fjernet. 

2.3.8.2. Bestemmelse av NEDC-kjøremotstand dersom kjøremotstand er bestemt for WLTP-prøvingen i samsvar med nr. 5.1 

i delvedlegg 4 til vedlegg XXI til forordning (EU) 2017/1151 for ferdigoppbygde og delvis oppbygde N1-kjøretøyer 

2.3.8.2.1. Kjøremotstandsmatrisefamilie i samsvar med nr. 5.1 i delvedlegg 4 til vedlegg XXI til forordning (EU) 2017/1151 – 

ferdigoppbygde N1-kjøretøyer 

Dersom kjøremotstanden for et ferdigoppbygd kjøretøy er beregnet i samsvar med nr. 5.1 i delvedlegg 4 til vedlegg 

XXI til forordning (EU) 2017/1151, skal NEDC-kjøremotstanden som brukes som inndata til simuleringene med 

korrelasjonsverktøyet, bestemmes på følgende måte: 

a) Tabellverdier for NEDC-kjøremotstand i samsvar med tabell 3 i vedlegg 4a til UN-ECE-reglement nr. 83 

Kjøretøy H: 

𝐹0𝑛,𝐻 = 𝑇0𝑛,𝐻 + (𝐹0𝑤,𝐻 −  𝐴𝑤,𝐻) 

𝐹1𝑛,𝐻 = 𝐹1𝑤,𝐻 −  𝐵𝑤,𝐻 

𝐹2𝑛,𝐻 = 𝑇2𝑛,𝐻 + (𝐹2𝑤,𝐻 −  𝐶𝑤,𝐻) 

Kjøretøy L: 

𝐹0𝑛,𝐿 = 𝑇0𝑛,𝐿 + (𝐹0𝑤,𝐿 −  𝐴𝑤,𝐿) 

𝐹1𝑛,𝐿 = 𝐹1𝑤,𝐿 −  𝐵𝑤,𝐿 

𝐹2𝑛,𝐿 = 𝑇2𝑛,𝐿 + (𝐹2𝑤,𝐿 −  𝐶𝑤,𝐿) 

der 

F0n,i, F1n,i, F2n,i med i = H,L, er koeffisientene for NEDC-kjøremotstand for kjøretøy H eller L, 
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T0n,i, T2n,i, med i = H,L, er koeffisientene for NEDC-rulledynamometer for kjøretøy H eller L bestemt i 

samsvar med tabell 3 i vedlegg 4a til UN-ECE-reglement nr. 83, 

AW,H/L, BW,H/L, CW,H/L er rulledynamometerkoeffisientene for kjøretøyet som brukes til å forberede 

rulledynamometeret i samsvar med nr. 7 og 8 i delvedlegg 4 til vedlegg XXI til 

forordning (EU) 2017/1151. 

Ved fysisk kjøretøyprøving skal prøvingen utføres med koeffisientene for NEDC-rulledynamometer for kjøretøy 

L og H beregnet i samsvar med tabell 3 i vedlegg 4a til UN-ECE-reglement nr. 83. 

b) NEDC-kjøremotstand utledet fra det representative kjøretøyet 

Når det gjelder kjøretøyer som er konstruert for en største teknisk tillatt totalmasse på minst 3 000 kg, kan 

NEDC-kjøremotstanden på anmodning fra produsenten, og som et alternativ til bokstav a), bestemmes i samsvar 

med følgende: 

1) Bestemmelse av koeffisienter for kjøremotstand for det representative kjøretøyet for kjøremotstandsma-

trisefamilien 

 i) Virkning av forskjeller i treghet: 

𝐹0𝑛,𝑅
1 = 𝐹0𝑤,𝑅  · (

𝑅𝑀𝑛,𝑅

𝑇𝑀𝑤,𝑅
) 

der faktorene i formelen er som definert i nr. 2.3.1, med unntak av følgende: 

F0w,R er kjøremotstandskoeffisienten F0 bestemt for WLTP-prøvingen av kjøretøy R; TMw,R er WLTP-

prøvingsmassen som brukes for det representative kjøretøyet R. 

 ii) Virkningen av forskjeller i dekktrykk: 

𝐹0𝑛,𝑅
2 = 𝐹0𝑛,𝑅

1  · 𝑇𝑃𝑅 

der faktorene i formelen er som definert i nr. 2.3.5. 

 iii) Virkning av tregheten i roterende deler: 

𝐹0𝑛,𝑅
3 = 𝐹0𝑛,𝑅

2  · (
1,015

1,03
) 

Ved fysisk kjøretøyprøving brukes følgende formel: 

𝐹0𝑛,𝑅
3 = 𝐹0𝑛,𝑅

2  · (
1

1,03
) 

 iv) Virkningen av forskjeller i dekkets mønsterdybde: 

𝐹0𝑛,𝑅
4 = 𝐹0𝑛,𝑅

3 −  𝑇𝑇𝐷𝑅 

der faktorene i formelen er som definert i nr. 2.3.6.  
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 v) Virkning av forkondisjonering: 

𝐹0𝑛,𝑅 = 𝐹0𝑛,𝑅
4 −  6 

Ved fysisk kjøretøyprøving skal ikke korreksjonen for virkning av forkondisjonering brukes. 

 vi) Kjøremotstandskoeffisienten F1n for kjøretøy R skal bestemmes på følgende måte: 

Virkning av tregheten i roterende deler: 

𝐹1𝑛,𝑅 = 𝐹1𝑤,𝑅  · (
1,015

1,03
) 

Ved fysisk kjøretøyprøving brukes følgende formel: 

𝐹1𝑛,𝑅 = 𝐹1𝑤,𝑅 · (
1

1,03
) 

vii) Kjøremotstandskoeffisienten F2n for kjøretøy R skal bestemmes på følgende måte: 

Virkning av tregheten i roterende deler: 

𝐹2𝑛,𝑅 = 𝐹2𝑤,𝑅
∗  · (

1,015

1,03
) 

Ved fysisk kjøretøyprøving brukes følgende formel: 

𝐹2𝑛,𝑅 = 𝐹2𝑤,𝑅
∗  · (

1

1,03
) 

der faktoren F2w,R
∗  er kjøremotstandskoeffisienten F2 bestemt for WLTP-prøvingen av kjøretøy R der 

virkningen av alt aerodynamisk tilleggsutstyr er fjernet. 

2) Bestemmelse av koeffisienter for NEDC-kjøremotstand for kjøretøy H 

Ved beregning av NEDC-kjøremotstand for kjøretøy H skal følgende formel brukes: 

 i) F0n,H for kjøretøy H skal bestemmes på følgende måte: 

𝐹0𝑛,𝐻 = 𝑀𝑎𝑥 ((0,05 · 𝐹0𝑛,𝑅 +  0,95 · (𝐹0𝑛,𝑅  ·
𝑅𝑀𝑛,𝐻

𝑅𝑀𝑛,𝑅
+ (

𝑅𝑅𝐻 −  𝑅𝑅𝑟

1 000
)  · 9,81 · 𝑅𝑀𝑛,𝐻)) ; (0,2 · 𝐹0𝑛,𝑅

+  0,8 · (𝐹0𝑛,𝑅  ·
𝑅𝑀𝑛,𝐻

𝑅𝑀𝑛,𝑅
+ (

𝑅𝑅𝐻 −  𝑅𝑅𝑟

1 000
)  · 9,81 · 𝑅𝑀𝑛,𝐻))) 

der 

F0n,R er den konstante kjøremotstandskoeffisienten for kjøretøy R uttrykt i N, 

RMn,H er referansemassen for kjøretøy H, 
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RMn,R er referansemassen for kjøretøy R, 

RRH er dekkrullemotstanden for kjøretøy H i kg/tonn, 

RRR er dekkrullemotstanden for kjøretøy R i kg/tonn, 

ii) F2n,H for kjøretøy H skal bestemmes på følgende måte: 

𝐹2𝑛,𝐻 = 𝑀𝑎𝑥 ((0,05 · 𝐹2𝑛,𝑅 +  0,95 · 𝐹2𝑛,𝑅  ·
𝐴𝑓,𝐻

𝐴𝑓,𝑅
) ; (0,2 · 𝐹2𝑛,𝑅 +  0,8 · 𝐹2𝑛,𝑅  ·

𝐴𝑓,𝐻

𝐴𝑓,𝑅
)) 

der 

F2n,R er annenordens kjøremotstandskoeffisient for kjøretøy R i N/(km/t)2, 

Af,H er frontarealet for kjøretøy H i m2, 

Af,R er frontarealet for kjøretøy R i m2. 

F1n,H for kjøretøy H skal settes til 0. 

3) Bestemmelse av koeffisienten for NEDC-kjøremotstand for kjøretøy L 

Ved beregning av NEDC-kjøremotstand for kjøretøy L skal følgende formel brukes: 

 i) F0n,L for kjøretøy L skal bestemmes på følgende måte: 

𝐹0𝑛,𝐿 = 𝑀𝑎𝑥 ((0,05 · 𝐹0𝑛,𝑅 +  0,95 · (𝐹0𝑛,𝑅 ·
𝑅𝑀𝑛,𝐿

𝑅𝑀𝑛,𝑅
+

𝑅𝑅𝐿 −  𝑅𝑅𝑟

1 000
 · 9,81 · 𝑅𝑀𝑛,𝐿)) ; (0,2 · 𝐹0𝑛,𝑅

+  0,8 · (𝐹0𝑛,𝑅  ·
𝑅𝑀𝑛,𝐿

𝑅𝑀𝑛,𝑅
+

𝑅𝑅𝐿 −  𝑅𝑅𝑟

1 000
 · 9,81 · 𝑅𝑀𝑛,𝐿))) 

der 

F0n,R er den konstante kjøremotstandskoeffisienten for kjøretøy R uttrykt i N, 

RMn,L er referansemassen for kjøretøy L, 

RMn,R er referansemassen for kjøretøy R, 

RRL er dekkrullemotstanden for kjøretøy L i kg/tonn, 

RRR er dekkrullemotstanden for kjøretøy R i kg/tonn. 

 ii) F2n,L for kjøretøy L skal bestemmes på følgende måte: 

𝐹2𝑛,𝐿 = 𝑀𝑎𝑥 ((0,05 · 𝐹2𝑛,𝑅 +  0,95 · 𝐹2𝑛,𝑅 ·
𝐴𝑓,𝐿

𝐴𝑓,𝑅
) ; (0,2 · 𝐹2𝑛,𝑅 +  0,8 · 𝐹2𝑛,𝑅  ·

𝐴𝑓,𝐿

𝐴𝑓,𝑅
)) 
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der 

F2n,R er annenordens kjøremotstandskoeffisient for kjøretøy R i N/(km/t)2, 

Af,L er frontarealet for kjøretøy L i m2, 

Af,R er frontarealet for kjøretøy R i m2. 

iii) F1n,L for kjøretøy L skal settes til 0. 

2.3.8.2.2. Bestemmelse av kjøremotstand for delvis oppbygde N1-kjøretøyer i samsvar med nr. 5.2 i vedlegg XII til forordning 

(EU) 2017/1151 

Når det gjelder et delvis oppbygd N1-kjøretøy der kjøremotstanden for det representative kjøretøyet er bestemt i 

samsvar med nr. 5.2 i vedlegg XII og nr. 5.1 i delvedlegg 4 til vedlegg XXI til forordning (EU) 2017/1151, skal 

NEDC-kjøremotstanden som skal brukes som inndata til simuleringene med korrelasjonsverktøyet, bestemmes på 

følgende måte: 

𝐹0𝑛,𝑅 = 𝑇0𝑛,𝑅 + (𝐹0𝑤,𝑅 −  𝐴𝑤,𝑅) 

𝐹1𝑛,𝑅 = 𝐹1𝑤,𝑅 −  𝐵𝑤,𝐿  

𝐹2𝑛,𝑅 = 𝑇2𝑛,𝑅 + (𝐹2𝑤,𝑅 −  𝐶𝑤,𝑅) 

der 

F0n,R, F1n,R, F2n,R er koeffisientene for NEDC-kjøremotstand for det representative kjøretøyet, 

T0n,R, T2n,R er koeffisientene for NEDC-rulledynamometer for det representative kjøretøyet bestemt i 

samsvar med tabell 3 i vedlegg 4a til UN-ECE-reglement nr. 83, 

AW,R, BW,R, CW,R er rulledynamometerkoeffisientene for kjøretøyet som brukes til å forberede rulledynamo-

meteret i samsvar med nr. 7 og 8 i delvedlegg 4 til vedlegg XXI til forordning (EU) 2017/1151. 

Ved fysisk kjøretøyprøving skal prøvingen utføres med koeffisientene for NEDC-rulledynamometer for kjøretøy R 

bestemt i samsvar med tabell 3 i vedlegg 4a til UN-ECE-reglement nr. 83. 

2.3.8.3. Standard kjøremotstand i samsvar med nr. 5.2 i delvedlegg 4 til vedlegg XXI til forordning (EU) 2017/1151 

Dersom standard kjøremotstand er beregnet i samsvar med nr. 5.2 i delvedlegg 4 til vedlegg XXI til forordning (EU) 

2017/1151, skal NEDC-kjøremotstand beregnes i samsvar med nr. 2.3.8.2.1 bokstav a) i dette vedlegg. 

Ved en fysisk kjøretøyprøving skal prøvingen utføres med koeffisientene for NEDC-rulledynamometer for kjøretøy 

H eller L bestemt i samsvar med tabell 3 i vedlegg 4a til UN-ECE-reglement nr. 83. 
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2.4. Matrise for inndata 

Produsenten skal bestemme inndataene for hvert kjøretøy H og L i samsvar med nr. 2.2 og framlegge den utfylte 

matrisen oppført i tabell 1 for typegodkjenningsmyndigheten eller eventuelt den tekniske instansen som er utpekt til å 

foreta prøvingen, med unntak av nr. 31, 32 og 33 (NEDC-kjøremotstand), som skal beregnes av typegodkjennings-

myndigheten eller den tekniske instansen i samsvar med formlene angitt i nr. 2.3.8. 

Typegodkjenningsmyndigheten eller den tekniske instansen skal foreta en uavhengig kontroll av inndataene framlagt av 

produsenten og bekrefte at de er riktige. Dersom det er tvil, skal typegodkjenningsmyndigheten eller den tekniske 

instansen bestemme de relevante inndataene uavhengig av opplysningene framlagt av produsenten, eller eventuelt 

handle i samsvar med nr. 3.2.7 og 3.2.8. 

Tabell 1 

Matrise for inndata for korrelasjonsverktøyet 

Nr. 
Inndataparametrer for 

korrelasjonsverktøyet 
Enhet Kilde Merknader 

1 Drivstofftype — Nr. 3.2.2.1 i tillegg 3 til 

vedlegg I til forordning (EU) 

2017/1151 

Diesel/bensin/LPG/NG eller 

biometan/etanol (E85)/ 

biodiesel 

2 Drivstoffets nedre 

brennverdi 

kJ/kg Erklæring fra produsent 

og/eller teknisk instans 

 

3 Drivstoffets 

karboninnhold 

% Erklæring fra produsent 

og/eller teknisk instans 

Vektprosent av karbon i 

drivstoffet, f.eks. 85,5 % 

4 Motortype  Nr. 3.2.1.1 i tillegg 3 til 

vedlegg I til forordning (EU) 

2017/1151 

Elektrisk tenning eller 

kompresjonstenning 

5 Slagvolum cm3 Nr. 3.2.1.3 i tillegg 3 til 

vedlegg I til forordning (EU) 

2017/1151 

 

6 Slaglengde mm Nr. 3.2.1.2.2 i tillegg 3 til 

vedlegg I til forordning (EU) 

2017/1151 

 

7 Nominell motoreffekt kW…min–1 Nr. 3.2.1.8 i tillegg 3 til 

vedlegg I til forordning (EU) 

2017/1151 

 

8 Turtall ved nominell 

motoreffekt 

min-1 Nr. 3.2.1.8 i tillegg 3 til 

vedlegg I til forordning (EU) 

2017/1151 

Turtall ved største nettoeffekt 

9 Høyt tomgangsturtall(*) min-1 Nr. 3.2.1.6.1 i tillegg 3 til 

vedlegg I til forordning (EU) 

2017/1151 

 

10 Største dreiemoment(*) Nm ved ...  

min- 1 

Nr. 3.2.1.10 i tillegg 3 til 

vedlegg I til forordning (EU) 

2017/1151 
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Nr. 
Inndataparametrer for 

korrelasjonsverktøyet 
Enhet Kilde Merknader 

11 T1-motorkurve, 

turtall(*) 

o/min Delvedlegg 2 til vedlegg XXI 

til forordning (EU) 2017/1151 

Flere verdier 

12 T1-motorkurve, 

dreiemoment(*) 

Nm Delvedlegg 2 til vedlegg XXI 

til forordning (EU) 2017/1151 

Flere verdier 

13 T1-motorkurve, 

effekt(*) 

kW Delvedlegg 2 til vedlegg XXI 

til forordning (EU) 2017/1151 

Flere verdier 

14 Motorens 

tomgangsturtall 

o/min Delvedlegg 2 til vedlegg XXI 

til forordning (EU) 2017/1151 

Tomgangsturtall med varm 

motor 

15 Motorens 

drivstofforbruk ved 

tomgang 

g/s Produsentens erklæring Drivstofforbruk ved tomgang 

med varm motor 

16 Differensialens 

utveksling 

— Nr. 4.6 i tillegg 3 til vedlegg I 

til forordning (EU) 2017/1151 

Differensialens utveksling 

17 Dekkode(**) — Nr. 6 i tillegg 3 til vedlegg I til 

forordning (EU) 2017/1151 

Dekkode (f.eks. P195/ 

55R1685H) på dekkene som 

brukes i WLTP-prøvingen 

18 Type girkasse — Nr. 4.5 i tillegg 3 til vedlegg I 

til forordning (EU) 2017/1151 

Automatisk/manuell/CVT 

19 Dreiemomentomformer — Produsentens erklæring 0 = Nei, 1 = Ja; Bruker 

kjøretøyet dreiemoment-

omformer? 

20 Drivstoffbesparende gir 

for automatgir 

— Produsentens erklæring 0 = Nei, 1 = Ja 

Dersom denne verdien settes 

til 1, kan korrelasjons-

verktøyet bruke et høyere gir 

ved kjøring med konstant 

hastighet enn ved ikke-

stasjonære driftstilstander 

21 Kjøreinnstilling — Nr. 2.3.1 i delvedlegg 5 til 

vedlegg XXI til forordning 

(EU) 2017/1151 

Tohjulsdrift, firehjulsdrift 

22 Aktiveringstid for 

start/stopp-systemet 

sek Produsentens erklæring Aktiveringstid for start/stopp-

systemet som har gått siden 

prøvingen startet 

23 Nominell spenning på 

vekselstrømsgeneratoren 

V Nr. 3.4.4.5 i tillegg 3 til 

vedlegg I til forordning (EU) 

2017/1151 
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Nr. 
Inndataparametrer for 

korrelasjonsverktøyet 
Enhet Kilde Merknader 

24 Batterikapasitet Ah Nr. 3.4.4.5 i tillegg 3 til 

vedlegg I til forordning (EU) 

2017/1151 

 

25 Omgivelsestemperatur 

ved start av WLTP-

prøvingen 

°C  Standardverdi = 23 °C 

Måling under WLTP-prøving 

26 Vekselstrømsgeneratore

ns største effekt 

kW Produsentens erklæring  

27 Vekselstrømsgeneratore

ns virkningsgrad 

— Produsentens erklæring Standardverdi = 0,67 

28 Girkassens utveksling — Nr. 4.6 i tillegg 3 til vedlegg I 

til forordning (EU) 2017/1151 

Flere verdier: utveks-

lingsforhold gir 1, utveks-

lingsforhold gir 2 osv. 

29 Forhold mellom 

kjøretøyets hastighet og 

motorturtall(**) 

(km/t) / o/min Produsentens erklæring Flere verdier: [konstant 

forhold mellom hastighet og 

turtall gir 1, konstant forhold 

mellom hastighet og turtall gir 

2, ...], alternativ til girkassens 

utveksling 

30 Kjøretøyets treghet ved 

NEDC-prøving 

kg Tabell 3 i vedlegg 4a til UN-

ECE-reglement nr. 83  

(skal fylles ut av typegod-

kjenningsmyndigheten eller 

den tekniske instansen) 

Utledes i samsvar med 

nr. 2.3.1 i dette vedlegg 

31 F0 NEDC N Nr. 2.3.8 i dette vedlegg  

(skal fylles ut av typegod-

kjenningsmyndigheten eller 

den tekniske instansen) 

Kjøremotstandskoeffisient F0 

32 F1 NEDC N/(km/t)2 Som ovenfor. Kjøremotstandskoeffisient F1 

33 F2 NEDC N/(km/t)2 Som ovenfor. Kjøremotstandskoeffisient F2 

34 Treghetsinnstilling 

WLTP 

kg Nr. 2.5.3 i delvedlegg 4 til 

vedlegg XXI til forordning 

(EU) 2017/1151 

Rulledynamometerets treghet 

anvendt ved WLTP-prøving 

35 F0 WLTP N Nr. 2.4.8 i tillegget til 

opplysningsdokumentet i 

tillegg 3 til vedlegg I til 

forordning (EU) 2017/1151 

Kjøremotstandskoeffisient F0 

36 F1 WLTP N/(km/t)2 Som ovenfor. Kjøremotstandskoeffisient F1 
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Nr. 
Inndataparametrer for 

korrelasjonsverktøyet 
Enhet Kilde Merknader 

37 F2 WLTP N/(km/t)2 Som ovenfor. Kjøremotstandskoeffisient F2 

38 WLTP-CO2-verdi, fase 1 g CO2/km Nr. 2.1.1 i prøvingsrapporten i 

tillegg 8a til vedlegg I til 

forordning (EU) 2017/1151 

Fase lav, sekkeverdier ikke 

korrigert for RCB, ikke 

avrundet måling under 

WLTP-prøving 

39 WLTP-CO2-verdi, fase 2 g CO2/km Som ovenfor. Fase medium, sekkeverdier 

ikke korrigert for RCB, ikke 

avrundet måling under 

WLTP-prøving 

40 WLTP-CO2-verdi, fase 3 g CO2/km Som ovenfor. Fase høy, sekkeverdier ikke 

korrigert for RCB, ikke 

avrundet måling under 

WLTP-prøving 

41 WLTP-CO2-verdi, fase 4 g CO2/km Som ovenfor. Fase ekstra høy, sekkeverdier 

ikke korrigert for RCB, ingen 

avrunding 

Måling under WLTP-prøving 

42 Turbolader eller 

overlader 

— Produsentens erklæring 0 = Nei | 1 = Ja — Er motoren 

utstyrt med noen form for 

ladesystem? 

43 Start/stopp — Produsentens erklæring 0 = Nei | 1 = JA — Har 

kjøretøyet start/stopp-system? 

44 Tilbakemating av 

bremseenergi 

— Produsentens erklæring 0 = Nei | 1 = JA — Har 

kjøretøyet teknologi for 

tilbakemating av energi? 

45 Variabel ventilstyring — Produsentens erklæring 0 = Nei | 1 = JA — Har 

motoren variabel 

ventilstyring? 

46 Temperaturstyring — Produsentens erklæring 0 = Nei | 1 = JA — Har 

kjøretøyet teknologi som 

aktivt styrer temperaturen ved 

girkassen? 

47 Direkte innsprøyting / 

indirekte innsprøyting 

— Produsentens erklæring 0 = PFI | 1 = DI 
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Nr. 
Inndataparametrer for 

korrelasjonsverktøyet 
Enhet Kilde Merknader 

48 Mager forbrenning — Produsentens erklæring 0 = Nei | 1 = JA — Bruker 

motoren mager forbrenning? 

49 Sylinderdeaktivering — Produsentens erklæring 0 = Nei | 1 = JA — Bruker 

motoren et system for 

sylinderdeaktivering? 

50 Resirkulering av eksos 

(EGR) 

— Produsentens erklæring 0 = Nei | 1 = JA — Har 

kjøretøyet et eksternt EGR-

system? 

51 Partikkelfilter — Produsentens erklæring 0 = Nei | 1 = JA — Har 

kjøretøyet et partikkelfilter? 

52 Selektiv katalytisk 

reduksjon (SCR) 

— Produsentens erklæring 0 = Nei | 1 = JA — Har 

kjøretøyet et SCR-system? 

53 Katalysator med NOx-

lagring 

— Produsentens erklæring 0 = Nei | 1 = JA — Har 

kjøretøyet katalysator for 

NOx-lagring? 

54 WLTP-tid sek Måling under WLTP-prøving 

(identifisert i samsvar med nr. 

2.2 i dette vedlegg) 

Flere verdier: OBD- og 

rulledynamometerdata, 1 Hz 

55 WLTP-hastighet 

(teoretisk) 

km/t Som definert i delvedlegg 1 til 

vedlegg XXI til forordning 

(EU) 2017/1151 

Flere verdier: 1 Hz, 

oppløsning 0,1 km/t. Dersom 

ikke oppgitt, brukes 

hastighetsprofilen definert i 

nr. 6 i delvedlegg 1 til vedlegg 

XXI til forordning (EU) 

2017/1151, særlig tabell A1/ 

7-A1/9, A1/11 og A1/12 

56 WLTP-hastighet 

(faktisk) 

km/t Måling under WLTP-prøving 

(identifisert i samsvar med nr. 

2.2 i dette vedlegg) 

Flere verdier: OBD- og 

rulledynamometerdata, 1 Hz, 

oppløsning 0,1 km/t 

57 WLTP-gir (teoretisk) — Som definert i delvedlegg 2 til 

vedlegg XXI til forordning 

(EU) 2017/1151 

Flere verdier: 1 Hz. Dersom 

ikke oppgitt, brukes 

beregningen til 

korrelasjonsverktøyet 

58 WLTP-motorturtall o/min Måling under WLTP-prøving 

(identifisert i samsvar med 

nr. 2.2 i dette vedlegg) 

Flere verdier: 1 Hz, oppløs-

ning 10 o/min fra OBD 
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Nr. 
Inndataparametrer for 

korrelasjonsverktøyet 
Enhet Kilde Merknader 

59 WLTP-kjølevæsketem-

peratur 

°C Idem Flere verdier: OBD-data,  

1 Hz, oppløsning 1 °C 

60 WLTP-generatorstrøm A Som definert, for lavspennings-

batteristrømmen, i tillegg 2 til 

delvedlegg 6 til vedlegg XXI til 

forordning (EU) 2017/1151 

Flere verdier: 1 Hz, 

oppløsning 0,1 A, ekstern 

måleinnretning synkronisert 

med rulledynamometeret 

61 WLTP-lavspennings-

batteristrøm 

A Som definert i tillegg 2 til 

delvedlegg 6 til vedlegg XXI til 

forordning (EU) 2017/1151 

Flere verdier: 1 Hz, 

oppløsning 0,1 A, ekstern 

måleinnretning synkronisert 

med rulledynamometeret 

62 WLTP-beregnet 

belastning 

— Som definert i vedlegg 11 til 

UN-ECE-reglement nr. 83 

Flere verdier: OBD-data, 

minst 1 Hz (høyere frekvens 

mulig, oppløsning 1 %), 

måling under WLTP-prøving 

63 Oppgitte NEDC-CO2-

utslipp (blandet kjøring) 

g CO2/km I henhold til nr. 3.2 i dette 

vedlegg 

Oppgitt verdi for NEDC-

prøving. Når det gjelder 

kjøretøyer med periodiske 

regenereringssystemer, skal 

verdien korrigeres med Ki-

faktoren 

64 NEDC-hastighet 

(teoretisk) 

km/t Som definert i nr. 6 i vedlegg 4 

til UN-ECE-reglement nr. 83 

Flere verdier: 1 Hz, 

oppløsning 0,1 km/t. Dersom 

ikke oppgitt, brukes 

hastighetsprofilen definert i 

nr. 6 i vedlegg 4 til UN-ECE-

reglement nr. 83 

65 NEDC-gir (teoretisk) — Som definert i nr. 6 i vedlegg 4 

til UN-ECE-reglement nr. 83 

Flere verdier: 1 Hz. Dersom 

ikke oppgitt, brukes 

hastighetsprofilen definert i 

nr. 6 i vedlegg 4 til UN-ECE-

reglement nr. 83 

66 Kjøretøygruppens 

identifikasjonsnummer 

 Nr. 5.0 i vedlegg XXI til 

forordning (EU) 2017/1151 

 

67 Ki-regenereringsfaktor — Tillegg 1 til delvedlegg 6 til 

vedlegg XXI til forordning 

(EU) 2017/1151 

For kjøretøyer uten periodiske 

regenereringssystemer er 

denne verdien lik 1. For 

kjøretøyer med periodiske 

regenereringssystemer settes 

denne verdien, dersom den 

ikke oppgis, til 1,05. 

(*) Det kreves opplysninger om enten normalt tomgangsturtall, høyt tomgangsturtall og største dreiemoment eller T1- 

motorkurver for hastighet, dreiemoment og effekt (for girskift). 

(**) Det kreves opplysninger om enten dekkdimensjoner eller forholdet mellom hastighet og turtall (for girskift). 
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3. BESTEMMELSE AV NEDC-VERDIER FOR CO2-UTSLIPP OG DRIVSTOFFORBRUK FOR KJØRETØY H OG L 

3.1. Bestemmelse av NEDC-CO2-referanseverdier, fasespesifikke NEDC-verdier og NEDC-verdier for driv-

stofforbruk for kjøretøy H og L 

Typegodkjenningsmyndigheten skal sikre at NEDC-CO2-referanseverdien for kjøretøy H, og eventuelt kjøretøy L, i 

en WLTP-interpolasjonsfamilie samt de fasespesifikke verdiene og verdiene for drivstofforbruk bestemmes i 

samsvar med nr. 3.1.2 og 3.1.3. 

Dersom forskjellen mellom kjøretøy H og kjøretøy L skyldes bare forskjeller i tilleggsutstyr (dvs. at MRO, 

karosseriform og kjøremotstandskoeffisienter er lik), skal NEDC-CO2-referanseverdien bestemmes for bare kjøretøy H. 

3.1.1. Korrelasjonsverktøyets inndata og utdata 

3.1.1.1. Originalrapport med korrelasjonsverktøyets utdata 

Typegodkjenningsmyndigheten eller den utpekte tekniske instansen skal sikre at inndatafilen for korrelasjons-

verktøyet er fullstendig. Etter en fullført prøvingskjøring med korrelasjonsverktøyet skal det avgis en originalrapport 

med korrelasjonsverktøyets utdata, og den skal tildeles en hash-kode. Rapporten skal inneholde følgende delfiler: 

a) inndataene som angitt i nr. 2.4, 

b) utdataene som er resultatet av gjennomføringen av simuleringen, 

c) en sammenfattende fil som inneholder 

 i) kjøretøygruppens identifikasjonsnummer, 

 ii) deltaverdien mellom produsentens angitte CO2-verdi og verdien som er resultatet fra korrelasjonsverktøyet 

(CO2 for blandet kjøring), 

iii) ikke-fortrolige tekniske data (dvs. drivstofftype, slagvolum, type girkasse, turbo). 

3.1.1.2. Fullstendig korrelasjonsfil 

Dersom originalrapporten med korrelasjonsverktøyets utdata er tildelt en hash-kode og avgitt i samsvar med nr. 3.1.1.1, 

skal typegodkjenningsmyndigheten eller eventuelt den utpekte tekniske instansen bruke de relevante kommandoene i 

korrelasjonsverktøyet til å sende den sammenfattende filen til en tidsstempelserver som det returneres et tidsstemplet 

svar til avsenderen fra (med kopi til de relevante instansene i Kommisjonen), herunder et tilfeldig generert heltall 

mellom 1 og 99. 

Det skal opprettes en fullstendig korrelasjonsfil med det tidsstemplede svaret og originalrapporten med 

korrelasjonsverktøyets utdata nevnt i nr. 3.1.1.1. Det skal tildeles en hash-kode til den fullstendige korrelasjonsfilen. 

Filen skal oppbevares av typegodkjenningsmyndigheten som en prøvingsrapport i samsvar med vedlegg VIII til 

direktiv 2007/46/EF. 

3.1.2. NEDC-CO2-referanseverdi for kjøretøy H 

Korrelasjonsverktøyet skal brukes til å gjennomføre den simulerte NEDC-prøvingen av kjøretøy H ved hjelp av den 

relevante inndatamatrisen nevnt i nr. 2.4. 

NEDC-CO2-referanseverdien for kjøretøy H skal bestemmes på følgende måte: 

𝐶𝑂2,𝐻 = 𝑁𝐸𝐷𝐶 𝐶𝑂2,𝐶,𝐻 · 𝐾𝑖,𝐻 
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der 

CO2,H er NEDC-CO2-referanseverdien for kjøretøy H, 

NEDC CO2,C,H er korrelasjonsverktøyets simulerte NEDC-CO2-resultat for blandet kjøring (uten Ki-korreksjon) 

for kjøretøy H, 

Ki,H er verdien bestemt i samsvar med tillegg 1 til delvedlegg 6 til vedlegg XXI til forordning (EU) 

2017/1151 for kjøretøy H. 

I tillegg til NEDC-CO2-referanseverdien skal korrelasjonsverktøyet også gi de fasespesifikke verdiene for 

kjøretøy H. 

3.1.3. NEDC-CO2-referanseverdi for kjøretøy L 

Dersom det er relevant, skal den simulerte NEDC-prøvingen av kjøretøy L gjennomføres ved hjelp av 

korrelasjonsverktøyet og de relevante inndataene registrert i matrisen nevnt i nr. 2.4. 

NEDC-CO2-referanseverdien for kjøretøy L skal bestemmes på følgende måte: 

𝐶𝑂2,𝐿 = 𝑁𝐸𝐷𝐶 𝐶𝑂2,𝐶,𝐿  · 𝐾𝑖,𝐿  

der 

CO2,L er NEDC-CO2-referanseverdien for kjøretøy L, 

NEDC CO2,C,L er korrelasjonsverktøyets simulerte NEDC-CO2-resultat for blandet kjøring (uten Ki-korreksjon) 

for kjøretøy L, 

Ki,L er verdien bestemt i samsvar med tillegg 1 til delvedlegg 6 til vedlegg XXI til forordning (EU) 

2017/1151 for kjøretøy L. 

I tillegg til NEDC-CO2-referanseverdien skal korrelasjonsverktøyet også gi de fasespesifikke verdiene for 

kjøretøy L. 

3.1.4. NEDC-CO2-referanseverdien for delvis oppbygde N1-kjøretøyer 

Når det gjelder delvis oppbygde N1-kjøretøyer, skal den simulerte NEDC-prøvingen av det representative kjøretøyet 

(kjøretøy RMSV) gjennomføres ved hjelp av korrelasjonsverktøyet og de relevante inndataene registrert i matrisen 

nevnt i nr. 2.4. 

NEDC-CO2-referanseverdien for kjøretøy RMSV skal bestemmes på følgende måte: 

𝐶𝑂2,𝑅𝑀𝑆𝑉 = 𝑁𝐸𝐷𝐶 𝐶𝑂2,𝐶,𝑅𝑀𝑆𝑉  · 𝐾𝑖,𝑅𝑀𝑆𝑉  

der 

CO2,RMSV er NEDC-CO2-referanseverdien for kjøretøy RMSV, 

NEDC CO2,RMSV er korrelasjonsverktøyets simulerte NEDC-CO2-resultat for blandet kjøring for kjøretøy RMSV, 

Ki,RMSV er verdien bestemt i samsvar med tillegg 1 til delvedlegg 6 til vedlegg XXI til forordning (EU) 

2017/1151 for kjøretøy RMSV. 
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3.2. Fortolkning av NEDC-CO2-referanseverdiene bestemt for kjøretøy H, L eller RMSV 

For hver WLTP-interpolasjonsfamilie og eventuelt for hver kjøremotstandsmatrisefamilie skal produsenten angi 

verdien for NEDC-CO2-masseutslipp ved blandet kjøring for kjøretøy H, og eventuelt kjøretøy L eller RMSV, til 

godkjenningsmyndigheten. Typegodkjenningsmyndigheten skal sikre at NEDC-CO2-referanseverdiene for kjøretøy 

H, og eventuelt kjøretøy L eller RMSV, bestemmes i samsvar med nr. 3.1.2, 3.1.3 eller 3.1.4, og at referanseverdiene 

for hvert kjøretøy tolkes i samsvar med nr. 3.2.1–3.2.5. NEDC-CO2-verdien bestemt i samsvar med disse numrene 

skal brukes på følgende måte: 

a) Når det gjelder kjøretøy H og L, til beregningene angitt i avsnitt 4. 

b) Når det gjelder kjøretøy RMSV, skal verdien registreres i typegodkjenningsdokumentet og samsvarssertifikatet 

for delvis oppbygde kjøretøyer som hører inn under den relevante kjøremotstandsmatrisefamilien. 

3.2.1. NEDC-CO2-verdien for kjøretøy H, L eller RMSV skal være verdien oppgitt av produsenten, dersom NEDC-CO2-

referanseverdien ikke overstiger den verdien med mer enn 4 %. Referanseverdien kan være lavere uten begrensning. 

3.2.2. Dersom NEDC-CO2-referanseverdien overstiger verdien oppgitt av produsenten med mer enn 4 %, kan 

referanseverdien brukes til formålene angitt i bokstav a) og b), eller produsenten kan anmode om at det utføres en 

fysisk måling på typegodkjenningsmyndighetens ansvar etter framgangsmåten nevnt i vedlegg XII til forordning 

(EF) nr. 692/2008, idet det tas hensyn til presiseringene angitt i avsnitt 2 i dette vedlegg. 

3.2.3. Dersom den fysiske målingen nevnt i nr. 3.2.2, multiplisert med Ki-faktoren, ikke overstiger verdien oppgitt av 

produsenten med mer enn 4 %, skal den oppgitte verdien brukes til formålene angitt i bokstav a) og b). 

3.2.4. Dersom den fysiske målingen, multiplisert med Ki-faktoren, overstiger verdien oppgitt av produsenten med mer enn 

4 %, skal det foretas en ny fysisk måling av samme kjøretøy, og resultatene skal multipliseres med Ki-faktoren. 

Dersom gjennomsnittet av disse to målingene ikke overstiger verdien oppgitt av produsenten med mer enn 4 %, skal 

den oppgitte verdien brukes til formålene angitt i bokstav a) og b). 

3.2.5. Dersom gjennomsnittet av de to målingene nevnt i nr. 3.2.4, overstiger verdien oppgitt av produsenten med mer enn 

4 %, skal det foretas en tredje måling, og resultatene skal multipliseres med Ki-faktoren. Gjennomsnittet av de tre 

målingene skal brukes til formålene angitt i bokstav a) og b). 

3.2.6. Dersom det tilfeldig genererte tallet nevnt i nr. 3.1.1.2, er mellom 90 og 99, skal kjøretøyet velges ut til én fysisk måling 

etter framgangsmåten nevnt i vedlegg XII til forordning (EF) nr. 692/2008, idet det tas hensyn til presiseringene angitt i 

avsnitt 2 i dette vedlegg. Prøvingsresultatene skal dokumenteres i samsvar med vedlegg VIII til direktiv 2007/46/EF. 

Dersom NEDC-CO2-verdien for både kjøretøy H og L eller RMSV er bestemt i samsvar med nr. 3.2.1, skal 

kjøretøykonfigurasjonen som velges ut til fysisk måling, være følgende: 

a) Kjøretøy L, dersom det tilfeldige tallet er mellom 90 og 94. 

b) Kjøretøy H, dersom det tilfeldige tallet er mellom 95 og 99. 

c) Kjøretøy RMSV, dersom det tilfeldige tallet er mellom 90 og 99.  
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Dersom NEDC-CO2-verdien er bestemt i samsvar med nr. 3.2.1 for bare ett av kjøretøyene H og L i interpolasjons-

familien, skal det kjøretøyet velges ut til én fysisk måling dersom det tilfeldige tallet er mellom 90 og 99. 

Dersom NEDC-CO2-verdiene ikke er bestemt i samsvar med nr. 3.2.1, men kjøretøy H, L eller RMSV er prøvd fysisk, 

skal det ikke tas hensyn til det tilfeldige tallet. 

3.2.7. Uten hensyn til nr. 3.2.6 skal en typegodkjenningsmyndighet, dersom det er relevant, på grunnlag av et forslag fra 

en teknisk instans, i de tilfellene der NEDC-CO2-verdien er bestemt i samsvar med nr. 3.2.1, be om at et kjøretøy 

gjennomgår en fysisk måling dersom det basert på deres uavhengige sakkunnskap foreligger berettigede grunner til 

å anta at den angitte NEDC-CO2-verdien er for lav i forhold til en målt NEDC-CO2-verdi. Prøvingsresultatene skal 

dokumenteres i samsvar med vedlegg VIII til direktiv 2007/46/EF. 

3.2.8. Dersom det foretas en fysisk prøving i samsvar med nr. 3.2.6 eller nr. 3.2.7, skal typegodkjenningsmyndigheten for 

hver WLTP-interpolasjonsfamilie, eller dersom det er relevant, for hver kjøremotstandsmatrisefamilie, registrere det 

relative avviket (De) mellom den målte verdien og verdien oppgitt av produsenten, bestemt på følgende måte: 

𝐷𝑒 =
𝑅𝑇𝑟 −  𝐷𝑉

𝐷𝑉
 

der 

RTr er det tilfeldige prøvingsresultatet, multiplisert med Ki-faktoren, 

DV er verdien oppgitt av produsenten. 

De-faktoren skal beregnes med tre desimaler og registreres i typegodkjenningsdokumentet og i samsvarssertifikatet. 

Dersom typegodkjenningsmyndigheten konstaterer at resultatene av de fysiske prøvingene ikke bekrefter inndataene 

oppgitt av produsenten, og særlig dataene nevnt i nr. 20, 22 og 44 i tabell 1 i nr. 2.4, skal verifiseringsfaktoren settes 

til 1 og registreres i typegodkjenningsdokumentet og i samsvarssertifikatet. Dersom inndataene er bekreftet, eller 

dersom feilen i inndataene ikke er til fordel for produsenten, skal verifiseringsfaktoren settes til 0. 

3.3. Beregning av fasespesifikke NEDC-CO2-verdier og NEDC-verdier for drivstofforbruk for kjøretøy H, L og 

RMSV 

Typegodkjenningsmyndigheten eller, dersom det er relevant, den tekniske instansen skal bestemme de fase-

spesifikke NEDC-verdiene og NEDC-verdiene for drivstofforbruk for kjøretøy H og L eller RMSV i samsvar med 

nr. 3.3.1, 3.3.2 og 3.3.3. 

3.3.1. Beregning av fasespesifikke NEDC-CO2-verdier for kjøretøy H 

De fasespesifikke NEDC-verdiene for kjøretøy H skal beregnes på følgende måte: 

𝑁𝐸𝐷𝐶 𝐶𝑂2,𝑝,𝐻 = 𝑁𝐸𝐷𝐶 𝐶𝑂2,𝑝,𝐻,𝑐  · 𝐶𝑂2,𝐴𝐹,𝐻  

der 

p er NEDC-fasen «UDC» eller «EUDC», 

NEDC CO2,p,H,c er korrelasjonsverktøyets simulerte NEDC-CO2-prøvingsresultat for fase p nevnt i nr. 3.1.2, eller 

et fysisk måleresultat som nevnt i nr. 3.2.2 for kjøretøy H, 
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NEDC CO2,p,H er den fasespesifikke NEDC-verdien for kjøretøy H for den aktuelle fase p, g CO2/km, 

CO2,AF,H er justeringsfaktoren for kjøretøy H beregnet som forholdet mellom NEDC-CO2-verdien bestemt i 

samsvar med nr. 3.2 og korrelasjonsverktøyets simulerte NEDC-prøvingsresultat nevnt i nr. 3.1.2. 

3.3.2. Beregning av fasespesifikke NEDC-CO2-verdier for kjøretøy L 

De fasespesifikke NEDC-verdiene for kjøretøy L skal beregnes på følgende måte: 

𝑁𝐸𝐷𝐶 𝐶𝑂2,𝑝,𝐿 = 𝑁𝐸𝐷𝐶 𝐶𝑂2,𝑝,𝐿,𝑐 · 𝐶𝑂2,𝐴𝐹,𝐿 

der 

p er NEDC-fasen «UDC» eller «EUDC», 

NEDC CO2,p,L,c er korrelasjonsverktøyets simulerte NEDC-CO2-prøvingsresultat for fase p bestemt i samsvar 

med nr. 3.1.3, eller et fysisk måleresultat nevnt i nr. 3.2.2 for kjøretøy L, 

NEDC CO2,p,L er den fasespesifikke NEDC-verdien for kjøretøy L for den aktuelle fase p, g CO2/km, 

CO2,AF,L er justeringsfaktoren for kjøretøy L beregnet som forholdet mellom NEDC-CO2-verdien bestemt 

i samsvar med nr. 3.2 og korrelasjonsverktøyets simulerte NEDC-prøvingsresultat nevnt i nr. 

3.1.3. 

3.3.3. Beregning av fasespesifikke NEDC-CO2-verdier for kjøretøy RMSV 

De fasespesifikke NEDC-verdiene for kjøretøy RMSV skal beregnes på følgende måte: 

𝑁𝐸𝐷𝐶 𝐶𝑂2,𝑝,𝑅 = 𝑁𝐸𝐷𝐶 𝐶𝑂2,𝑝,𝑅,𝑐 · 𝐶𝑂2,𝐴𝐹,𝑅 

der 

p er NEDC-fasen «UDC» eller «EUDC», 

NEDC CO2,p,R,c er korrelasjonsverktøyets simulerte NEDC-CO2-prøvingsresultat for fase p bestemt i samsvar 

med nr. 3.1.3, eller et fysisk måleresultat nevnt i nr. 3.2.2 for kjøretøy RMSV, 

NEDC CO2,p,R er den fasespesifikke NEDC-verdien for kjøretøy RMSV for den aktuelle fase p, g CO2/km, 

CO2,AF,R er justeringsfaktoren for kjøretøy RMSV beregnet som forholdet mellom NEDC-CO2-verdien 

bestemt i samsvar med nr. 3.2 og korrelasjonsverktøyets simulerte NEDC-prøvingsresultat nevnt 

i nr. 3.1.3. 

3.3.4. Beregning av NEDC-drivstofforbruk for kjøretøy H, L og RMSV 

3.3.4.1. Beregning av NEDC-drivstofforbruk (blandet kjøring) 

NEDC-drivstofforbruk (blandet kjøring) for kjøretøy H, og dersom det er relevant, kjøretøy L eller RMSV, skal 

beregnes ved hjelp av NEDC-CO2-utslippene ved blandet kjøring bestemt i samsvar med nr. 3.2 og i henhold til 

kravene og formlene angitt i vedlegg XII til forordning (EF) nr. 692/2008. Utslippene av andre forurensende stoffer 

som har betydning for beregningen av drivstofforbruket (hydrokarboner, karbonmonoksid), skal anses å være lik 

0 (null) g/km.  
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3.3.4.2. Beregning av fasespesifikt NEDC-drivstofforbruk 

Fasespesifikt NEDC-drivstofforbruk for kjøretøy H, og dersom det er relevant, for kjøretøy L eller RMSV, skal 

beregnes ved hjelp av de fasespesifikke NEDC-CO2-utslippene bestemt i samsvar med nr. 3.3 og i henhold til 

kravene og formlene angitt i vedlegg XII til forordning (EF) nr. 692/2008. Utslippene av andre forurensende stoffer 

som har betydning for beregningen av drivstofforbruket (hydrokarboner, karbonmonoksid), skal anses å være lik 0 

(null) g/km. 

4. BEREGNING AV NEDC-CO2-VERDIER OG NEDC-VERDIER FOR DRIVSTOFFORBRUK SOM SKAL TILSKRIVES 

ENKELTSTÅENDE FERDIGOPPBYGDE N1-KJØRETØYER 

Produsenten skal beregne NEDC-CO2-verdiene (fasespesifikke og ved blandet kjøring) og NEDC-verdiene for 

drivstofforbruk som skal tilskrives enkeltstående lette nyttekjøretøyer i samsvar med nr. 4.1, 4.2 og 4.3, og registrere 

disse verdiene i samsvarssertifikatene. 

Bestemmelsene om avrunding angitt i nr. 1.3 i delvedlegg 7 til vedlegg XXI til forordning (EU) 2017/1151 får 

anvendelse. 

4.1. Bestemmelse av NEDC-CO2-verdier og NEDC-verdier for drivstofforbruk for en WLTP-interpolasjons-

familie basert på kjøretøy H 

Dersom CO2-utslippene til WLTP-interpolasjonsfamilien bestemmes bare ved henvisning til kjøretøy H, i samsvar 

med nr. 1.2.3.1 i delvedlegg 6 til vedlegg XXI til forordning (EU) 2017/1151, eller når det gjelder et delvis oppbygd 

kjøretøy, skal NEDC-CO2-verdien som skal registreres i samsvarssertifikatene for kjøretøyer som tilhører denne 

familien, eller for basiskjøretøyet, være den NEDC-CO2-utslippsverdien som er bestemt i samsvar med nr. 3.2 i 

dette vedlegg og registrert i typegodkjenningsdokumentet for kjøretøy H. NEDC-verdiene for drivstofforbruk 

bestemmes i samsvar med nr. 3.3.4 i dette vedlegg og registreres i typegodkjenningsdokumentet for kjøretøy H. 

4.2. Bestemmelse av NEDC-CO2-verdien og NEDC-verdien for drivstofforbruk for en WLTP-interpolasjons-

familie basert på kjøretøy L og H 

4.2.1. Beregning av kjøremotstand for et enkeltkjøretøy 

4.2.1.1. Det aktuelle kjøretøyets masse 

NEDC-referansemassen for enkeltkjøretøyet (RMn,ind) skal bestemmes på følgende måte: 

RM𝑛,𝑖𝑛𝑑 = (MROind −  75 +  100) [kg] 

der MROind er massen i driftsferdig stand som definert i artikkel 3 bokstav g) i forordning (EU) nr. 510/2011 for 

enkeltkjøretøyet. 

Den massen som skal brukes til å beregne NEDC-CO2-verdiene for enkeltkjøretøyet, skal være den treghetsverdien 

som er angitt i tabell 3 i vedlegg 4a til UN-ECE-reglement nr. 83, som tilsvarer referansemassen bestemt i samsvar 

med dette nummer og betegnet TMn,ind. 

4.2.1.2. Enkeltkjøretøyets rullemotstand 

Verdiene for dekkrullemotstand bestemt i samsvar med nr. 3.2.3.2.2.2 i delvedlegg 7 til vedlegg XXI til forordning 

(EU) 2017/1151 skal brukes til interpolasjonen av NEDC-CO2-verdien for et enkeltkjøretøy. 

4.2.1.3. Et enkeltkjøretøys luftmotstand 

Luftmotstanden for et enkeltkjøretøy skal beregnes ved å ta hensyn til forskjellen i luftmotstand mellom et 

enkeltkjøretøy og kjøretøy L som følge av forskjeller i karosseriform (m2): 

𝛥 [𝐶𝑑  · 𝐴𝑓]𝑖𝑛𝑑− 𝐿,𝑛
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der 

Cd er koeffisienten for luftmotstand, 

Af er kjøretøyets frontareal, m2. 

Typegodkjenningsmyndigheten eller eventuelt den tekniske instansen skal kontrollere om vindtunnelen nevnt i 

nr. 3.2.3.2.2.3 i delvedlegg 7 til vedlegg XXI til forordning (EU) 2017/1151 er kvalifisert til nøyaktig bestemmelse 

av forskjellen Δ(C_d ×A_f) i karosseriform mellom kjøretøy L og H. Dersom vindtunnelen ikke er kvalifisert, får 

Δ [Cd ×  Af]H− L,n for kjøretøy H anvendelse på enkeltkjøretøyet. 

Dersom kjøretøy L og H har samme karosseriform, skal verdien av Δ [Cd · Af] for interpolasjonsmetoden settes til 

null. 

4.2.1.4. Beregning av kjøremotstand for et enkeltkjøretøy i en WLTP-interpolasjonsfamilie 

Kjøremotstandskoeffisientene F0,n, F1,n og F2,n for prøvingskjøretøy H og L bestemt i samsvar med nr. 2.3.8 kalles 

henholdsvis F0n,H, F1n,H og F2n,H og F0n,L, F1n,L og F2n,L. 

Kjøremotstandskoeffisientene f0n,ind, f1n,ind og f2n,ind for et enkeltkjøretøy skal beregnes i samsvar med én av følgende 

formler: 

Formel 1 

𝑓0𝑛,𝑖𝑛𝑑 = 𝐹0𝑛,𝐻 −  𝛥𝐹0𝑛 ·
(𝑇𝑀𝑛,𝐻  · 𝑅𝑅𝑛,𝐻 −  𝑇𝑀𝑛,𝑖𝑛𝑑  · 𝑅𝑅𝑛,𝑖𝑛𝑑)

(𝑇𝑀𝑛,𝐻 · 𝑅𝑅𝑛,𝐻 −  𝑇𝑀𝑛,𝐿  · 𝑅𝑅𝑛,𝐿)
 

der 

𝛥 𝑓0𝑛 = 𝐹0𝑛,𝐻 −  𝐹0𝑛,𝐿  

eller, dersom (𝑇𝑀𝑛,𝐻  · 𝑅𝑅𝑛,𝐻 −  𝑇𝑀𝑛,𝐿 · 𝑅𝑅𝑛,𝐿) = 0, brukes formel 2. 

Formel 2 

𝑓0𝑛,𝑖𝑛𝑑 = 𝐹0𝑛,𝐻 −  𝛥𝐹0𝑛 

𝑓1𝑛,𝑖𝑛𝑑 = 𝐹1𝑛,𝐻 

𝑓2𝑛,𝑖𝑛𝑑 = 𝐹2𝑛,𝐻 −  𝛥𝐹2𝑛 ·
(𝛥[𝐶𝑑 ×  𝐴𝑓]𝐿𝐻,𝑛

−  𝛥[𝐶𝑑 ×  𝐴𝑓]𝑖𝑛𝑑,𝑛
)

(𝛥[𝐶𝑑 ×  𝐴𝑓]𝐿𝐻,𝑛
)

 

der 

𝛥𝐹2𝑛 = 𝐹2𝑛,𝐻 −  𝐹2𝑛,𝐿 

eller, dersom Δ[Cd ×  Af]n,LH = 0, brukes formel 3. 

Formel 3 

𝑓2𝑛,𝑖𝑛𝑑 = 𝐹2𝑛,𝐻 −  𝛥𝐹2𝑛  
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4.2.1.5. Beregning av syklusens energibehov 

Syklusens energibehov for aktuell NEDC-Ek,n og energibehovet for alle aktuelle syklusfaser Ek,p,n for enkeltkjøretøyer i 

WLTP-interpolasjonsfamilien beregnes etter framgangsmåten angitt i avsnitt 5 i delvedlegg 7 til vedlegg XXI til 

forordning (EU) 2017/1151 for følgende sett k av kjøremotstandskoeffisienter og masser: 

k = 1: 𝐹0 =  𝐹0𝑛,𝐿 , 𝐹1 =  𝐹1𝑛,𝐻, 𝐹2 =  𝐹2𝑛,𝐿, 𝑚 =  𝑇𝑀𝑛,𝐿 

(prøvingskjøretøy L) 

k = 2: 𝐹0 =  𝐹0𝑛,𝐻 , 𝐹1 =  𝐹1𝑛,𝐻, 𝐹2 =  𝐹2𝑛,𝐻, 𝑚 =  𝑇𝑀𝑛,𝐻 

(prøvingskjøretøy H) 

k = 3: 𝐹0 =  𝑓0𝑛,𝑖𝑛𝑑 , 𝐹1 =  𝐹1𝑛,𝐻, 𝐹2 =  𝑓2𝑛,𝑖𝑛𝑑 , 𝑚 =  𝑇𝑀𝑛,𝑖𝑛𝑑 

(et enkeltkjøretøy i WLTP-interpolasjonsfamilien) 

Dersom rulledynamometerkoeffisientene angitt i tabell 3 i vedlegg 4a til UN-ECE-reglement nr. 83 benyttes, skal 

følgende formler brukes: 

𝑓0𝑛,𝑖𝑛𝑑 = 𝐹0𝑛,𝐻 −  𝛥𝐹0𝑛 ·
𝑇𝑀𝑛,𝐻 −  𝑇𝑀𝑛,𝑖𝑛𝑑

𝑇𝑀𝑛,𝐻 −  𝑇𝑀𝑛,𝐿
 

𝑓1𝑛,𝑖𝑛𝑑 = 𝐹1𝑛,𝐻 −  𝛥𝐹1𝑛 ·
𝑇𝑀𝑛,𝐻 −  𝑇𝑀𝑛,𝑖𝑛𝑑

𝑇𝑀𝑛,𝐻 −  𝑇𝑀𝑛,𝐿
 

𝑓2𝑛,𝑖𝑛𝑑 = 𝐹2𝑛,𝐻 −  𝛥𝐹2𝑛 ·
𝑇𝑀𝑛,𝐻 −  𝑇𝑀𝑛,𝑖𝑛𝑑

𝑇𝑀𝑛,𝐻 −  𝑇𝑀𝑛,𝐿
 

4.2.1.6. NEDC-kjøremotstand utledet fra det representative kjøretøyet for en kjøremotstandsmatrisefamilie 

Dersom NEDC-kjøremotstanden for det representative kjøretøyet er beregnet ut fra et representativt kjøretøy i 

henhold til WLTP i samsvar med nr. 2.3.8.2.1 bokstav b), skal NEDC-kjøremotstanden for et enkeltkjøretøy 

beregnes ved hjelp av følgende formler: 

a) F0n,ind for enkeltkjøretøyet skal bestemmes på følgende måte: 

𝐹0𝑛,𝑖𝑛𝑑 = 𝑀𝑎𝑥 ((0,05 · 𝐹0𝑛,𝑅 +  0,95 · (𝐹0𝑛,𝑅  ·
𝑅𝑀𝑛,𝑖𝑛𝑑

𝑅𝑀𝑛,𝑅
+

𝑅𝑅𝑖𝑛𝑑 −  𝑅𝑅𝑟

1 000
 · 9,81 · 𝑅𝑀𝑛,𝑖𝑛𝑑)) ; (0,2 · 𝐹0𝑛,𝑅

+  0,8 · (𝐹0𝑛,𝑅 ·
𝑅𝑀𝑛,𝑖𝑛𝑑

𝑅𝑀𝑛,𝑅
+

𝑅𝑅𝑖𝑛𝑑 −  𝑅𝑅𝑟

1 000
 · 9,81 · 𝑅𝑀𝑛,𝑖𝑛𝑑))) 

der 

F0n,R er den konstante kjøremotstandskoeffisienten for kjøretøy R uttrykt i N, 

RMn,ind er referansemassen for enkeltkjøretøyet, 
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RMn,R er referansemassen for kjøretøy R, 

RRind er dekkrullemotstanden for enkeltkjøretøyet i kg/tonn, 

RRR er dekkrullemotstanden for kjøretøy R i kg/tonn. 

b) F2n,ind for enkeltkjøretøyet skal bestemmes på følgende måte: 

𝐹2𝑛,𝑖𝑛𝑑 = 𝑀𝑎𝑥 ((0,05 · 𝐹2𝑛,𝑅 +  0,95 · 𝐹2𝑛,𝑅  ·
𝐴𝑓,𝑖𝑛𝑑

𝐴𝑓,𝑅
) ; (0,2 · 𝐹2𝑛,𝑅 +  0,8 · 𝐹2𝑛,𝑅 ·

𝐴𝑓,𝑖𝑛𝑑

𝐴𝑓,𝑅
)) 

der 

F2n,R er annenordens kjøremotstandskoeffisient for kjøretøy R i N/(km/t)2, 

Af,ind er enkeltkjøretøyets frontareal i m2, 

Af,R er frontarealet for kjøretøy R i m2. 

c) F1n,ind for enkeltkjøretøyet skal settes til 0. 

4.2.1.7. Beregning av NEDC-CO2-verdien for et enkeltkjøretøy ved hjelp av CO2-interpolasjonsmetoden 

For hver syklusfase p i NEDC som gjelder for enkeltkjøretøyer i WLTP-interpolasjonsfamilien, skal bidraget til den 

samlede massen av CO2 for et enkeltkjøretøy beregnes på følgende måte: 

MCO2− ind,p,n = MCO2− L,p,n + (
E3,p,n −  E1,p,n

E2,p,n −  E1,p,n
)  · (MCO2− H,p,n −  MCO2− L,p,n) 

Massen av CO2-utslipp i g/km som tilskrives et enkeltkjøretøy i WLTP-interpolasjonsfamilien, MCO2− ind,n, skal 

beregnes på følgende måte: 

MCO2− ind,n = MCO2− L,n + (
E3,n −  E1,n

E2,n −  E1,n
)  · (MCO2− H,n −  MCO2− L,n) 

Vilkårene E1,p,n, E2,p,n, E3,p,n, og E1,n, E2,n, E3,n er definert i nr. 4.2.1.5. 

4.2.1.8. Beregning av NEDC-verdien for drivstofforbruk for et enkeltkjøretøy ved hjelp av interpolasjonsmetoden 

For hver syklusfase p i NEDC som gjelder for enkeltkjøretøyer i WLTP-interpolasjonsfamilien, skal drivstoffor-

bruket (i l/100 km) beregnes på følgende måte: 

FCp,n = FCL,p,n + (
E3,p,n −  E1,p,n

E2,p,n −  E1,p,n
)  · (FCH,p,n −  FCL,p,n) 

Drivstofforbruket (i l/100 km) for hele syklusen for et enkeltkjøretøy i WLTP-interpolasjonsfamilien skal beregnes 

på følgende måte: 

FCind,n = FCL,n + (
E3,n −  E1,n

E2,n −  E1,n
)  · (FCH,n −  FCL,n) 

Vilkårene E1,p,n, E2,p,n, E3,p,n, og E1,n, E2,n, E3,n er definert i nr. 4.2.1.5. 
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4.3. NEDC-CO2-verdier og NEDC-verdier for drivstofforbruk for enkeltstående delvis oppbygde N1-kjøretøyer 

NEDC-CO2-verdiene og NEDC-verdiene for drivstofforbruk bestemt i samsvar med nr. 3.2 og de fasespesifikke 

verdiene bestemt i samsvar med nr. 3.3 for det representative kjøretøyet RMSV, skal tilskrives delvis oppbygde 

kjøretøyer som tilhører kjøremotstandsmatrisefamilien for det representative kjøretøyet. 

5. REGISTRERING AV OPPLYSNINGER 

Typegodkjenningsmyndigheten eller den utpekte tekniske instansen skal sikre at følgende opplysninger registreres: 

a) Den fullstendige korrelasjonsfilen nevnt i nr. 3.1.1, som en prøvingsrapport i samsvar med vedlegg VIII til 

direktiv 2007/46/EF. 

b) NEDC-CO2-verdiene som følger av de fysiske målingene nevnt i nr. 3.2 i dette vedlegg, i typegodkjennings-

dokumentet angitt i tillegget til tilføyelsen til typegodkjenningsdokumentet angitt i tillegg 4 til vedlegg I til 

forordning (EU) 2017/1151. 

c) Avviksfaktoren (De) og verifiseringsfaktoren bestemt i samsvar med nr. 3.2.8 i dette vedlegg (dersom de 

foreligger), i typegodkjenningsdokumentet som angitt i tillegget til tilføyelsen til typegodkjenningsdokumentet 

angitt i tillegg 4 til vedlegg I til forordning (EU) 2017/1151 og i nr. 49.1 i samsvarssertifikatet som angitt i 

vedlegg IX til direktiv 2007/46/EF. 

d) De fasespesifikke NEDC-CO2-verdiene samt de fasespesifikke verdiene for drivstofforbruk og verdiene for 

drivstofforbruk ved blandet kjøring bestemt i samsvar med nr. 3.3 i dette vedlegg, i typegodkjennings-

dokumentet som angitt i tillegget til tilføyelsen til typegodkjenningsdokumentet angitt i tillegg 4 til vedlegg I til 

forordning (EU) 2017/1151. 

e) NEDC-CO2-verdiene (alle faser og blandet kjøring) og verdiene for drivstofforbruk (alle faser og blandet 

kjøring) bestemt i samsvar med nr. 4.2 i dette vedlegg, i nr. 49.1 i samsvarssertifikatet som angitt i vedlegg IX 

til direktiv 2007/46/EF. 

 _____  
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VEDLEGG II 

I vedlegg I til gjennomføringsforordning (EU) nr. 293/2012 gjøres følgende endringer: 

1) Raden for posten «Spesifikke CO2-utslipp (g/km)» skal lyde: 

«Spesifikke CO2-utslipp (g/km) Nr. 49.1 Avsnitt 3 i vedlegg VIII» 

2) Følgende rad utgår: 

«Innovativ teknologi eller gruppe av innovative 

teknologier samt reduksjon i CO2-utslipp som 

oppnås ved bruk av slik teknologi 

Nr. 49.3 Avsnitt 4 i vedlegg VIII» 

3) Følgende sju rader tilføyes: 

«Spesifikke WLTP-CO2-utslipp (g/km) Nr. 49.4 Ikke relevant 

Samlede CO2-utslippsreduksjoner ifølge NEDC 

som skyldes miljøinnovasjon(er) 

Nr. 49.3.2.1 Avsnitt 4 i vedlegg VIII 

Samlede CO2-utslippsreduksjoner ifølge WTLP 

som skyldes miljøinnovasjon(er) 

Nr. 49.3.2.2  

WLTP-prøvingsmasse Nr. 47.1.1 Ikke relevant 

Avviksfaktor De Nr. 49.1 Tillegg til tilføyelsen til typegodkjennings-

dokumentet angitt i tillegg 4 til vedlegg I til 

forordning (EU) 2017/1151 

Verifiseringsfaktor («1» eller «0») Nr. 49.1 Tillegg til tilføyelsen til typegodkjennings-

dokumentet angitt i tillegg 4 til vedlegg I til 

forordning (EU) 2017/1151 

Kjøretøygruppens identifikasjonsnummer  Nr. 5.0 i vedlegg XXI til forordning (EU) 

2017/1151» 

 



2.7.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 45/1145 

 

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2017/1153 

av 2. juni 2017 

om fastsettelse av en metode for å bestemme korrelasjonsparametrene som er nødvendige for å gjenspeile 

endringen i den påbudte prøvingsprosedyren, og om endring av forordning (EU) nr. 1014/2010(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 443/2009 av 23. april 2009 om fastsettelse av utslipps-

standarder for nye personbiler som del av Fellesskapets integrerte metode for å redusere CO2-utslipp fra lette kjøretøyer(1), 

særlig artikkel 8 nr. 9 første ledd og artikkel 13 nr. 7 første ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) En ny påbudt prøvingsprosedyre for å måle lette kjøretøyers CO2-utslipp og drivstofforbruk, «Worldwide Harmonised 

Light Vehicles Test Procedure (WLTP)» fastsatt i kommisjonsforordning (EU) 2017/1151(2), vil med virkning fra 

1. september 2017 erstatte den nye europeiske kjøresyklusen (NEDC, New European Test Cycle) som for tiden brukes i 

henhold til kommisjonsforordning (EF) nr. 692/2008(3). WLTP forventes å gi verdier for CO2-utslipp og drivstofforbruk 

som er mer representative for faktiske kjøreforhold. 

2) For å ta hensyn til forskjellen i nivået av CO2-utslipp som måles i henhold til den eksisterende NEDC-prosedyren og 

den nye WLTP-prosedyren, bør det fastsettes en metode for korrelasjon av disse verdiene, slik at det er mulig å fastslå 

om produsentene overholder sine mål for spesifikke CO2-utslipp i henhold til forordning (EF) nr. 443/2009. 

3) WLTP skal fases inn med nye kjøretøytyper fra 1. september 2017 og alle kjøretøyer fra 1. september 2018. Fra 

1. september 2019, da også restkjøretøyer er faset ut, vil alle nye kjøretøyer som bringes i omsetning på unionsmarkedet, 

bli prøvd i samsvar med WLTP. Det bør i denne perioden fortsatt kontrolleres at spesifikke utslippsmål overholdes ved 

hjelp av NEDC-baserte CO2-utslippsverdier. 

4) Det er imidlertid ønskelig å begrense prøvingsbyrden for både produsenter og typegodkjenningsmyndigheter, og det bør 

derfor være mulig å bestemme NEDC-referanseverdier for CO2-utslipp ved simuleringer. Et eget kjøretøysimulerings-

verktøy (korrelasjonsverktøy) er utviklet for dette formålet. Inndataene for korrelasjonsverktøyet bør ikke kreve ytterligere 

prøvinger, men utledes fra WLTP-typegodkjenningsprøvingene. 

5) Kravene til reduksjon av CO2-utslipp som følge av endringen til WLTP må i samsvar med artikkel 13 nr. 7 annet ledd i 

forordning (EF) nr. 443/2009 ha likeverdig styrke for produsenter og kjøretøyer med en annen nytteverdi enn den som 

er definert i forordning (EF) nr. 443/2009 med henvisning til CO2-utslippsnivåene fastsatt i samsvar med NEDC-

prosedyren. Korrelasjonsprosedyren bør derfor ta hensyn til disse NEDC-prøvingsvilkårene som uttrykkelig kreves for å 

kunne gi typegodkjenning.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 175 av 7.7.2017, s. 679, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 71/2018 av 23. mars 2018 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 6 av 30.1.2020, s. 60. 

(1) EUT L 140 av 5.6.2009, s. 1. 

(2) Kommisjonsforordning (EU) 2017/1151 av 1. juni 2017 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 715/2007 om 

typegodkjenning av motorvogner med hensyn til utslipp fra lette person- og nyttekjøretøyer (Euro 5 og Euro 6) og om tilgang til opplysninger 

om reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer, om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF, kommisjonsforordning (EF) 

nr. 692/2008 og kommisjonsforordning (EU) nr. 1230/2012 og om oppheving av kommisjonsforordning (EF) nr. 692/2008 (EUT L 175 av 

7.7.2017, s. 1). 

(3) Kommisjonsforordning (EF) nr. 692/2008 av 18. juli 2008 om gjennomføring og endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 715/2007 om typegodkjenning av motorvogner med hensyn til utslipp fra lette person- og nyttekjøretøyer (Euro 5 og Euro 6), og om 

tilgang til opplysninger om reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer (EUT L 199 av 28.7.2008, s. 1). 

2020/EØS/45/88 
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6) Det kan finnes avansert kjøretøyteknologi eller bestemte teknologikonfigurasjoner som korrelasjonsverktøyet ikke kan 

levere NEDC-CO2-verdier for med tilstrekkelig nøyaktighet. I disse tilfellene bør produsenten ha mulighet til å utføre en 

fysisk kjøretøyprøving i stedet. For å sikre like konkurransevilkår bør samme NEDC-prøvingsvilkår som er definert for 

korrelasjonsverktøyet, gjelde for slike prøvinger. 

7) Forordning (EF) nr. 443/2009 fastsetter en rekke tiltak som kan brukes for å gjøre det lettere å nå spesifikke utslippsmål. 

For å sikre krav med likeverdig styrke er det nødvendig å foreta visse justeringer i beregningen av superkredittene angitt 

i artikkel 5a i forordning (EF) nr. 443/2009 og utslippsreduksjonene som skyldes miljøinnovasjon nevnt i artikkel 12 i 

nevnte forordning. Rammevilkårene for disse ordningene anses imidlertid ikke å være direkte avhengige av den 

relevante prøvingsprosedyren og bør derfor opprettholdes uten justeringer, herunder taket for både superkreditter og 

utslippsreduksjoner som skyldes miljøinnovasjon. 

8) Det er viktig å sikre at prosedyremessige toleranser og resultater fra korrelasjonsverktøyer brukes etter hensikten og ikke 

som et middel for på en kunstig måte å senke CO2-utslippsverdiene som brukes for å overholde målene. Derfor bør det tas 

et begrenset antall fysiske stikkprøver av kjøretøyer med sikte på å verifisere at inndataene og NEDC-referanseverdiene 

basert på resultatene av korrelasjonsverktøyet er bestemt på en korrekt måte. Dersom det som resultat av en stikkprøve blir 

konstatert at en produsent har angitt en NEDC-CO2-verdi med henblikk på typegodkjenning som er lavere enn den tillatte 

toleransen i måleresultatet, eller dersom det er gitt uriktige inndata, bør det være mulig for Kommisjonen å bestemme og 

anvende en korreksjonsfaktor for å øke den aktuelle produsentens gjennomsnittlige spesifikke utslipp. Dette bør også ha 

avskrekkende virkning mot eventuelt misbruk eller overutnyttelse av måletoleranser. 

9) Overvåkingen av CO2-utslippsverdier er fastsatt i kommisjonsforordning (EU) nr. 1014/2010(1) , og disse bestemmelsene 

må også tilpasses til den nye prøvingsprosedyren. Ved bruk av WLTP vil det bli beregnet og registrert en verdi for 

spesifikke CO2-utslipp i hvert enkelt kjøretøys samsvarssertifikat. For å overvåke og kontrollere disse verdiene effektivt er 

det nødvendig å bruke kjøretøyenes understellsnumre som grunnlag for overvåkingen. 

10) På bakgrunn av de påkrevde omfattende tilpasningene av systemene for kjøretøyregistrering og CO2-overvåking bør 

medlemsstatene gis mulighet til å innføre de nye overvåkingsparametrene gradvis i 2017 og først kreve et helt nytt 

datasett fra 2018. 2017-data som rapporteres, bør omfatte minst de dataene som kreves for å oppfylle målene og for å 

forebygge misbruk av korrelasjonsprosedyren. 

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

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Formål 

I denne forordning fastsettes 

a) en metode for korrelasjon mellom CO2-utslipp målt i samsvar med vedlegg XXI til forordning (EU) 2017/1151 og utslipp 

bestemt i samsvar med vedlegg XII til forordning (EF) nr. 692/2008, 

b) en framgangsmåte for å anvende metoden nevnt i bokstav a) til å bestemme hver enkelt produsents gjennomsnittlige 

spesifikke utslipp av CO2, 

c) de endringene av forordning (EU) nr. 1014/2010 som kreves for å tilpasse overvåkingen av CO2-utslipp til å gjenspeile 

endringen i utslippsverdiene.  

  

(1) Kommisjonsforordning (EU) nr. 1014/2010 av 10. november 2010 om overvåking og rapportering av data om registrering av nye 

personbiler i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 443/2009 (EUT L 293 av 11.11.2010, s. 15). 
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Artikkel 2 

Definisjoner 

I denne forordning menes med 

1) «NEDC-CO2-verdier» CO2-utslipp bestemt i samsvar med vedlegg I og angitt i samsvarssertifikatene, 

2) «målte NEDC-CO2-verdier» CO2-utslipp (faser og blandet kjøring) bestemt i samsvar med vedlegg XII til forordning (EF) 

nr. 692/2008 ved fysiske kjøretøyprøvinger, 

3) «WLTP-CO2-verdier» CO2-utslipp (blandet kjøring) bestemt i samsvar med prøvingsmetoden fastsatt i vedlegg XXI til 

forordning (EU) 2017/1151, 

4) «WLTP-interpolasjonsfamilie» interpolasjonsfamilie bestemt i samsvar med nr. 5.6 i vedlegg XXI til forordning (EU) 

2017/1151, 

5) «korrelasjonsverktøy» simuleringsmodellen nevnt i nr. 2 i vedlegg I. 

Artikkel 3 

Bestemmelse av gjennomsnittlige spesifikke utslipp av CO2 for å overholde målene i perioden 2017–2020 

1. For kalenderårene 2017–2020 bestemmes en produsents gjennomsnittlige spesifikke utslipp ved hjelp av følgende CO2-

verdier for masseutslipp (blandet kjøring): 

a) For personbiler i gruppe M1 som er typegodkjent i samsvar med vedlegg XXI til forordning (EU) 2017/1151, NEDC-CO2-

verdier. 

b) For eksisterende typer personbiler i gruppe M1 som er typegodkjent i samsvar med vedlegg XII til forordning (EF) 

nr. 692/2008, de målte NEDC-CO2-verdiene for kalenderåret 2017 fram til 31. august 2018 og NEDC-CO2-verdiene fra 

1. september 2018 til 31. desember 2020. 

c) For restkjøretøyer nevnt i artikkel 27 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF(1), de målte NEDC-CO2-verdiene. 

2. Produsenter som er ansvarlige for flere enn 1 000, men færre enn 10 000 nye personbiler registrert i Unionen i hvert av 

kalenderårene 2017–2020, kan bruke enten NEDC-CO2-verdier eller målte NEDC-CO2-verdier. 

Artikkel 4 

Bestemmelse av gjennomsnittlige spesifikke utslipp basert på WLTP-CO2-verdier 

1. Fra og med 1. januar 2018 skal WLTP-CO2-utslipp (blandet kjøring) eller eventuelt WLTP-CO2-utslipp (vektet, blandet 

kjøring) som er angitt i post 49.4 i samsvarssertifikatet, overvåkes for alle nye registrerte kjøretøyer. 

2. For hver produsent skal gjennomsnittlige spesifikke utslipp basert på WLTP-CO2-verdiene bestemmes fra og med 

1. januar 2018. 

Med virkning fra 1. januar 2021 skal disse gjennomsnittlige spesifikke utslippene brukes til å bestemme produsentens 

overholdelse av spesifikke utslippsmål. 

  

(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 motorvogner (EUT L 263 av 9.10.2007, s. 1). 
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Artikkel 5 

Anvendelse av artikkel 5a i forordning (EF) nr. 443/2009 — superkreditter 

Dersom den målte NEDC-CO2-verdien for en ny personbil er mindre enn 50 g CO2/km, skal produsenten, med henblikk på 

anvendelsen av artikkel 5a i forordning (EF) nr. 443/2009, registrere denne verdien i samsvarssertifikatet for de aktuelle 

kjøretøyene fram til 31. desember 2022. 

Fra og med 1. januar 2021 gjelder følgende: 

a) De spesifikke utslippene for disse kjøretøyene skal beregnes i samsvar med artikkel 5a i nevnte forordning ved hjelp av 

WLTP-CO2-verdiene for disse kjøretøyene. 

b) Taket på 7,5 g CO2/km fastsatt i artikkel 5a i nevnte forordning skal tas i betraktning som følger: 

𝐶𝑎𝑝𝑛,𝑟 = (
7,5 −  𝑆𝐶𝑛 2020

7,5
) 

𝐶𝑎𝑝𝑤 = 𝐶𝑎𝑝𝑛,𝑟  · (
𝑆𝐶𝑤 2020 ∙  7,5

𝑆𝐶𝑛 2020
) 

der 

Capn,r er gjenværende andel av tak i NEDC i 2020, 

SCn2020 er reduksjoner gjennom superkreditt i NEDC i 2020, 

SCw2020 er reduksjoner gjennom superkreditt i WLTP i 2020, 

Capw er gjenværende andel av tak for reduksjoner gjennom superkreditt som skal tas i betraktning ved beregning av 

gjennomsnittlige spesifikke utslipp i 2021 og 2022. 

Artikkel 6 

Anvendelse av artikkel 12 i forordning (EF) nr. 443/2009 — miljøinnovasjon 

1. Med virkning fra 1. januar 2021 skal det bare tas hensyn til reduksjoner av CO2-utslipp som skyldes miljøinnovasjon i 

henhold til artikkel 12 i forordning (EF) nr. 443/2009, som ikke omfattes av prøvingsmetoden fastsatt i vedlegg XXI til 

forordning (EU) 2017/1151, ved beregning av en produsents gjennomsnittlige spesifikke utslipp. 

2. En produsents samlede CO2-utslippsreduksjoner som skyldes miljøinnovasjon i de påfølgende kalenderårene, skal justeres 

som følger: 

a) I 2021: 𝐸𝐼 𝑠𝑎𝑣𝑖𝑛𝑔𝑠𝑎𝑑𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒𝑑 2021 = 𝑊𝐿𝑇𝑃𝐸𝐼 𝑠𝑎𝑣𝑖𝑛𝑔𝑠 2021 · 1,9 

b) I 2022: 𝐸𝐼 𝑠𝑎𝑣𝑖𝑛𝑔𝑠𝑎𝑑𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒𝑑 2022 = 𝑊𝐿𝑇𝑃𝐸𝐼 𝑠𝑎𝑣𝑖𝑛𝑔𝑠 2022 · 1,7 

c) I 2023: 𝐸𝐼 𝑠𝑎𝑣𝑖𝑛𝑔𝑠𝑎𝑑𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒𝑑 2023 = 𝑊𝐿𝑇𝑃𝐸𝐼 𝑠𝑎𝑣𝑖𝑛𝑔𝑠 2023 · 1,5 

der 

𝐸𝐼 𝑠𝑎𝑣𝑖𝑛𝑔𝑠𝑎𝑑𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒𝑑 20𝑥𝑥 er utslippsreduksjoner som skyldes miljøinnovasjon i det aktuelle året, som skal tas i betraktning ved 

beregning av gjennomsnittlige spesifikke utslipp, 
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𝑊𝐿𝑇𝑃𝐸𝐼 𝑠𝑎𝑣𝑖𝑛𝑔𝑠 20𝑥𝑥 er utslippsreduksjoner som skyldes miljøinnovasjon i det aktuelle året, bestemt i samsvar med WLTP 

og registrert i samsvarssertifikatet. 

Fra kalenderåret 2024 skal det tas hensyn til utslippsreduksjoner som skyldes miljøinnovasjon, ved beregning av 

gjennomsnittlige spesifikke utslipp uten justering. 

Artikkel 7 

Bestemmelse og korrigering av NEDC-CO2-verdier for beregning av gjennomsnittlige spesifikke utslipp 

1. Fra kalenderåret 2017 til og med 2020 skal gjennomsnittlige spesifikke CO2-utslipp for en produsent beregnes ved hjelp 

av NEDC-CO2-verdiene bestemt etter framgangsmåten fastsatt i avsnitt 4 i vedlegg I, med mindre artikkel 3 nr. 1 bokstav b) 

eller c) eller artikkel 3 nr. 2 får anvendelse. 

2. Dersom avviksfaktoren De for en WLTP-interpolasjonsfamilie bestemt i samsvar med nr. 3.2.8 i vedlegg I overstiger 

verdien 0,04, eller dersom verifiseringsfaktoren bestemt i nevnte nummer er «1», skal gjennomsnittlige spesifikke NEDC-CO2-

utslipp fra produsenten som er ansvarlig for denne interpolasjonsfamilien, multipliseres med følgende korreksjonsfaktor: 

𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 = 1 +
∑  𝐷𝑒𝑖  · 𝑟𝑖

𝑁
𝑖= 1

∑  𝛿з,𝑖  · 𝑟𝑖
𝑁
𝑖= 1

 

der 

Dei er verdien fastsatt i samsvar med nr. 3.2.8 i vedlegg I, 

ri er antallet årlige registreringer av kjøretøyer som tilhører den aktuelle WLTP-interpolasjonsfamilien i, 

δз,i er lik 0 dersom Dei mangler, og ellers lik 1, 

N er antallet WLTP-interpolasjonsfamilier som en produsent er ansvarlig for. 

Artikkel 8 

Endringer av forordning (EU) nr. 1014/2010 

I forordning (EU) nr. 1014/2010 gjøres følgende endringer: 

1) I artikkel 5 gjøres følgende endringer: 

a) Bokstav b) skal lyde: 

«b) For hvert kjøretøy, avviksfaktoren (De) og verifiseringsfaktoren bestemt i samsvar med nr. 3.2.8 i vedlegg I til 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1153(*). 

  

(*) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1153 av 2. juni 2017 om fastsettelse av en metode for å 

bestemme korrelasjonsparametrene som er nødvendige for å gjenspeile endringen i den påbudte prøvings-

prosedyren, og om endring av forordning (EU) nr. 1014/2010 (EUT L 175 av 7.7.2017, s. 679).» 

b) Nytt tredje ledd skal lyde: 

«Uten hensyn til de detaljerte dataparametrene nevnt i vedlegg II til forordning (EF) nr. 443/2009 skal en medlemsstat 

med hensyn til dataene som overvåkes fram til 31. desember 2017, i tillegg til de parametrene som allerede kreves, bare 

rapportere avviksfaktoren De og verifiseringsfaktoren. Fra 1. januar 2018 skal alle detaljerte overvåkingsdata angitt i 

vedlegg II overvåkes og rapporteres.» 
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2) Artikkel 6 utgår. 

3) Ny artikkel 9a skal lyde: 

«Artikkel 9a 

Utarbeiding av det foreløpige datasettet 

1. Det foreløpige datasettet som en produsent underrettes om i samsvar med artikkel 8 nr. 4 annet ledd i forordning (EF) 

nr. 443/2009, skal inneholde dokumentasjon som på grunnlag av produsentens navn og, fra 1. januar 2018, kjøretøyets 

understellsnummer kan tilskrives produsenten. 

Det sentrale registeret nevnt i artikkel 8 nr. 4 første ledd i forordning (EF) nr. 443/2009 skal ikke omfatte data om 

kjøretøyenes understellsnumre. 

2. Behandlingen av kjøretøyenes understellsnumre skal ikke omfatte behandling av personopplysninger som kan knyttes 

til disse numrene, eller andre data som kan muliggjøre kopling av kjøretøyenes understellsnumre med personopplysninger.» 

4) Vedlegg I erstattes med teksten i vedlegg II til denne forordning. 

Artikkel 9 

Ikrafttredelse 

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 2. juni 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG I 

1. INNLEDNING 

I dette vedlegget beskrives metoden for å bestemme NEDC-CO2-verdien for enkeltkjøretøyer i gruppe M1. 

2. BESTEMMELSE AV NEDC-CO2-VERDIEN FOR WLTP-INTERPOLASJONSFAMILIEN 

2.1. Korrelasjonsverktøy 

Typegodkjenningsmyndigheten skal sikre at NEDC-CO2-verdiene som skal brukes som referanse i forbindelse med 

avsnitt 3, bestemmes ved simuleringer i samsvar med bestemmelsene fastsatt i dette vedlegg. 

Kommisjonen skal tilveiebringe et simuleringsverktøy for dette formålet (heretter kalt «korrelasjonsverktøyet») i 

form av nedlastbar, kjørbar programvare. Kommisjonen skal også gi veiledning om korrelasjonsverktøyets evne til å 

simulere kjøretøyer med avansert teknologi, og skal om nødvendig anbefale bruk av fysiske målinger i stedet for 

simuleringer. 

2.1.1. Tilgang til korrelasjonsverktøyet 

Korrelasjonsverktøyet skal installeres på en datamaskin hos typegodkjenningsmyndigheten eller eventuelt den 

tekniske instansen i samsvar med instruksene på følgende nettsted: 

(http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/cars/documentation_en.htm) 

Typegodkjenningsmyndigheten skal sikre at korrelasjonsverktøyet brukes i samsvar med kravene i denne forordning 

og brukerveiledningen angitt i brukerhåndboken(1). 

På anmodning skal Kommisjonen gi støtte til godkjenningsmyndigheter og tekniske instanser som bruker 

korrelasjonsverktøyet for denne forordnings formål. Anmodninger om støtte skal sendes til følgende e-postadresse: 

co2mpas@jrc.ec.europa.eu (2) 

Korrelasjonsverktøyet skal være tilgjengelig for andre brukere, men det gis bare støtte til disse brukerne i den grad 

det er ressurser til det. 

2.1.2. Elektronisk signatur og forsegling av korrelasjonsverktøyets utdata 

En elektronisk signeringsnøkkel med henblikk på elektronisk signering og forsegling av den originale filen med 

korrelasjonsverktøyets utdata nevnt i nr. 3.1 skal stilles til rådighet for godkjenningsmyndighetene og eventuelt 

tekniske instanser på anmodning til Kommisjonen. Anmodningen skal inneholde navn og kontaktopplysninger 

(postadresse, e-postadresse, telefonnummer) til personen som er ansvarlig for å produsere korrelasjonsverktøyets 

utdata, og sendes til følgende e-postadresse: 

EC-CO2-LDV-IMPLEMENTATION@ec.europa.eu 

2.1.3. Årlig oppdatering av korrelasjonsverktøyet 

Korrelasjonsverktøyets ytelse skal vurderes kontinuerlig, idet det tas særlig hensyn til opplysninger gitt av 

kontaktpersonene nevnt i nr. 2.1.2. Ved behov skal Kommisjonen utarbeide en ny versjon av verktøyet som skal 

frigis 1. september hvert år. Den nye versjonen berører ikke gyldigheten av resultatene fra tidligere versjoner. 

Den nye versjonen kan fra frigivelsesdatoen brukes i forbindelse med framgangsmåten fastsatt i avsnitt 3 i dette 

vedlegg. Med samtykke fra typegodkjenningsmyndigheten eller den tekniske instansen kan den tidligere versjonen 

av korrelasjonsverktøyet imidlertid fortsatt brukes i et tidsrom på høyst to måneder etter frigivelse av den nye 

versjonen. 

Den versjonen som er brukt, samt operativsystemet til datamaskinen som typegodkjenningsmyndigheten eller den 

tekniske instansen har kjørt korrelasjonsverktøyet på, skal angis i den elektronisk signerte utdatarapporten for 

korrelasjonsverktøyet.  

  

(1) https://co2mpas.io/ 

(2) Fra 1. august 2017: jrc-co2mpas@ec.europa.eu 
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Dersom bruken av den nye versjonen krever tilpasning av noen av bestemmelsene fastsatt i denne forordning, skal 

frigivelsen av den nye versjonen ikke skje før forordningen er endret. 

2.1.4. Ad hoc-justeringer av korrelasjonsverktøyet 

Uten hensyn til nr. 2.1.3 skal det ved alvorlige funksjonsfeil i korrelasjonsverktøyet i forbindelse med framgangsmåten 

fastsatt i avsnitt 3 utarbeides og frigis en ny versjon av verktøyet snarest mulig etter at funksjonsfeilen er påvist. Den 

nye versjonen får anvendelse fra frigivelsesdatoen og skal ikke påvirke gyldigheten av resultatene fra tidligere 

versjoner. 

Dersom bruken av den nye versjonen krever tilpasning av noen av bestemmelsene fastsatt i denne forordning, skal 

frigivelsen av den nye versjonen ikke skje før forordningen er endret. 

2.2. Identifisering av WLTP-prøvingsresultater som skal brukes til å definere inndata for simuleringsmodellen 

Inndataene for korrelasjonsverktøyets simuleringer skal tas fra de relevante WLTP-prøvingsresultatene for kjøretøy 

H, og eventuelt kjøretøy L, som definert i samsvar med nr. 4.2.1 i delvedlegg 4 til vedlegg XXI til forordning (EU) 

2017/1151. Dersom mer enn én WLTP-typegodkjenningsprøving av kjøretøy H eller L utføres i samsvar med tabell 

A6/2 i vedlegg XXI til nevnte forordning, skal følgende prøvingsresultater brukes for å bestemme inndataene: 

a) Dersom det utføres to typegodkjenningsprøvinger, skal prøvingsresultatene med de høyeste CO2-utslippene 

brukes. 

b) Dersom det utføres tre typegodkjenningsprøvinger, skal prøvingsresultatene med medianverdien for CO2-

utslippene brukes. 

2.3. Bestemmelse av inndata og vilkår for bruk av korrelasjonsverktøyet 

Det skal tas hensyn til prøvingsvilkårene nevnt i vedlegg XII til forordning (EF) nr. 692/2008 ved simuleringene 

med korrelasjonsverktøyet, herunder presiseringene fastsatt i nr. 2.3.1–2.3.7 i dette vedlegg. 

De fysiske kjøretøymålingene nevnt i nr. 3 skal utføres i samsvar med vilkårene omhandlet i nevnte forordning, med 

de presiseringene som er gitt i dette vedlegg, og eventuelt inndataene definert i nr. 2.4. 

2.3.1. Bestemmelse av kjøretøyets treghet i henhold til NEDC 

NEDC-referansemassen for kjøretøy H og L skal bestemmes som følger: 

RMn,L = (MROL −  75 +  100) [kg] 

RMn,H = (MROH −  75 +  100) [kg] 

der 

MRO er massen i driftsferdig stand som definert i artikkel 3 bokstav d) i forordning (EF) nr. 443/2009 for kjøretøy 

H og L. 

Referansemassen som skal brukes som inndata ved simuleringer, skal være den treghetsverdien som er angitt i tabell 

3 i vedlegg 4a til UN/ECE-reglement nr. 83, som tilsvarer referansemassen, RM, bestemt i samsvar med dette 

nummer og betegnet TMn,L og TMn,H. 

2.3.2. Bestemmelse av virkning av forkondisjonering 

Ved forberedelsen av rulledynamometer for utførelse av en typegodkjenningsprøving forkondisjoneres kjøretøyet 

for å oppnå vilkår tilsvarende dem som benyttes ved prøvingen med rulling i frigir. Den framgangsmåten for 

forkondisjonering som benyttes i WLTP-prøvingen, skiller seg fra den som benyttes i NEDC-prøvingen, på den 

måten at kjøretøyet ved samme kjøremotstand anses som utsatt for større krefter ved WLTP-prøvingen. Forskjellen 

skal settes til 6 N, og den verdien skal benyttes ved beregning av NEDC-kjøremotstand i samsvar med nr. 2.3.8. 

2.3.3. Omgivelsesforhold som nevnt i nr. 3.1.1 i UN/ECE-reglement nr. 83 

Ved bruk av korrelasjonsverktøyet skal temperaturen i prøvingslokalet være 25 °C. 
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Ved fysisk kjøretøymåling i henhold til nr. 3 skal temperaturen i prøvingslokalet også settes til 25 °C. På anmodning 

fra produsenten kan imidlertid temperaturen i prøvingslokalet settes til en verdi på mellom 20 og 25 °C ved den 

fysiske målingen. 

2.3.4. Bestemmelse av batteriets opprinnelige ladetilstand 

Batteriets opprinnelige ladetilstand settes til minst 99 % med henblikk på prøvingen med korrelasjonsverktøyet. Det 

samme gjelder ved fysisk kjøretøyprøving. 

2.3.5. Bestemmelse av forskjellen i anbefalte dekktrykk 

Ifølge WLTP skal laveste dekktrykk for kjøretøyets prøvingsmasse brukes, men for NEDC er dette ikke spesifisert. 

Med henblikk på bestemmelse av dekktrykket som det skal tas hensyn til ved beregning av NEDC-kjøremotstand i 

samsvar med nr. 2.3.8, skal dekktrykket, idet det tas hensyn til de forskjellige dekktrykkene per aksel på kjøretøyet, 

være gjennomsnittet for de to akslene av gjennomsnittet av laveste og høyeste tillatte dekktrykk for de valgte 

dekkene på hver aksel for kjøretøyets NEDC-referansemasse. Beregningen skal foretas for både kjøretøy H og 

kjøretøy L i samsvar med følgende formel: 

For kjøretøy H: 𝑃𝑎𝑣𝑔,𝐻 = (
𝑃𝑚𝑎𝑥,𝐻 +  𝑃𝑚𝑖𝑛,𝐻

2
)  

For kjøretøy L: 𝑃𝑎𝑣𝑔,𝐿 = (
𝑃𝑚𝑎𝑥,𝐿 +  𝑃𝑚𝑖𝑛,𝐿

2
)  

der 

Pmax er gjennomsnittet av høyeste tillatte dekktrykk for de valgte dekkene for de to akslene, 

Pmin er gjennomsnittet av laveste tillatte dekktrykk for de valgte dekkene for de to akslene. 

Den tilsvarende motstandsvirkningen på kjøretøyet skal beregnes ved hjelp av følgende formler for kjøretøy H og L: 

𝑇𝑃𝐻 = (
𝑃𝑎𝑣𝑔,𝐻

𝑃𝑚𝑖𝑛,𝐻
)

− 0,4

 

𝑇𝑃𝐿 = (
𝑃𝑎𝑣𝑔,𝐿

𝑃𝑚𝑖𝑛,𝐿
)

− 0,4

 

2.3.6. Bestemmelse av dekkets mønsterdybde (TTD) 

I henhold til nr. 4.2.2.2 i delvedlegg 4 til vedlegg XXI til forordning (EU) 2017/1151 skal dekkets mønsterdybde 

være minst 80 % ved WLTP-prøvingen, mens minste tillatte mønsterdybde i henhold til nr. 4.2 i tillegg 7 til vedlegg 

4a til UN/ECE-reglement nr. 83 i forbindelse med NEDC-prøvingen anses som tilsvarende 50 % av den nominelle 

verdien. Dette medfører en gjennomsnittlig forskjell på 2 mm i mønsterdybde mellom de to framgangsmåtene. Den 

tilsvarende motstandsvirkningen på kjøretøyet skal med henblikk på beregningen av NEDC-kjøremotstanden i 

nr. 2.3.8, bestemmes i samsvar med følgende formler for kjøretøy H og L: 

𝑇𝑇𝐷𝐻 = (2 ·
0,1 · 𝑅𝑀𝑛,𝐻 · 9,81

1 000
) 

𝑇𝑇𝐷𝐿 = (2 ·
0,1 · 𝑅𝑀𝑛,𝐿 · 9,81

1 000
) 

der 

RMn,H og RMn,L er referansemassene for kjøretøy H og L bestemt i samsvar med nr. 2.3.1.  
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2.3.7. Bestemmelse av tregheten i roterende deler 

Med henblikk på korrelasjonsverktøyet: 

Ved simuleringen av WLTP-prøvingen tas fire roterende hjul i betraktning, mens for NEDC-prøvingen tas bare to 

roterende hjul i betraktning. Virkningen dette har på de kreftene som påføres kjøretøyet, skal tas hensyn til i samsvar 

med formlene angitt i nr. 2.3.8.1.1 bokstav a) nr. 3). 

Akselerasjons- og retardasjonskreftene i korrelasjonsverktøyet skal for NEDC-simuleringen beregnes ved å ta i 

betraktning tregheten til bare to roterende hjul. 

Med henblikk på fysisk prøving: 

Ved WLTP-innstillingen for rulling i frigir skal tidene for rulling i frigir omregnes til krefter og omvendt, idet det 

tas hensyn til gjeldende prøvingsmasse pluss virkningen av omdreiningsmasse (3 % av summen av MRO og 25 kg). 

Ved NEDC-innstillingen for rulling i frigir skal tidene for rulling i frigir omregnes til krefter og omvendt ved å se 

bort fra virkningen av omdreiningsmasse (bare kjøretøyets treghet i henhold til NEDC beregnet i nr. 2.3.1 brukes). 

2.3.8. Bestemmelse av NEDC-kjøremotstand 

2.3.8.1. For kjøremotstand som bestemmes i samsvar med nr. 1-4 og 6 i delvedlegg 4 til vedlegg XXI til forordning (EU) 

2017/1151 

2.3.8.1.1. Bestemmelse av koeffisienter for NEDC-kjøremotstand for kjøretøy H 

a) Kjøremotstandskoeffisienten F0,n uttrykt i Newton (N) for kjøretøy H skal bestemmes på følgende måte: 

1) Virkning av forskjeller i treghet: 

𝐹0𝑛,𝐻
1 = 𝐹0𝑤,𝐻 · (

𝑅𝑀𝑛,𝐻

𝑇𝑀𝑤,𝐻
) 

der faktorene i formelen er som definert i nr. 2.3.1 med unntak av følgende: 

F0w,H er kjøremotstandskoeffisienten F0 bestemt for WLTP-prøvingen av kjøretøy H; TMw,H er 

prøvingsmassen som brukes til WLTP-prøvingen av kjøretøy H. 

2) Virkning av forskjeller i dekktrykk: 

𝐹0𝑛,𝐻
2 = 𝐹0𝑛,𝐻

1  · 𝑇𝑃𝐻 

der faktorene i formelen er som definert i nr. 2.3.5. 

3) Virkning av tregheten i roterende deler: 

𝐹0𝑛,𝐻
3 = 𝐹0𝑛,𝐻

2  · (
1,015

1,03
) 

Ved fysisk kjøretøyprøving brukes følgende formel: 

𝐹0𝑛,𝐻
3 = 𝐹0𝑛,𝐻

2  · (
1

1,03
) 

4) Virkning av forskjeller i dekkets mønsterdybde: 

𝐹0𝑛,𝐻
4 = 𝐹0𝑛,𝐻

3 −  𝑇𝑇𝐷𝐻 

der faktorene i formelen er som definert i nr. 2.3.6. 

5) Virkning av forkondisjonering: 

𝐹0𝑛,𝐻 = 𝐹0𝑛,𝐻
4 −  6  
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Ved fysisk kjøretøyprøving skal ikke korreksjonen for virkning av forkondisjonering brukes. 

b) Kjøremotstandskoeffisienten F1n for kjøretøy H skal bestemmes på følgende måte: 

Virkning av tregheten i roterende deler: 

𝐹1𝑛,𝐻 = 𝐹1𝑤,𝐻 · (
1,015

1,03
) 

Ved fysisk kjøretøyprøving brukes følgende formel: 

𝐹1𝑛,𝐻 = 𝐹1𝑤,𝐻 · (
1

1,03
) 

c) Kjøremotstandskoeffisienten F2n for kjøretøy H skal bestemmes på følgende måte: 

Virkning av tregheten i roterende deler: 

𝐹2𝑛,𝐻 = 𝐹2𝑤,𝐻
∗  · (

1,015

1,03
) 

Ved fysisk kjøretøyprøving brukes følgende formel: 

𝐹2𝑛,𝐻 = 𝐹2𝑤,𝐻
∗  · (

1

1,03
) 

der faktoren F2w,L er kjøremotstandskoeffisienten F2 bestemt for WLTP-prøvingen av kjøretøy H, der 

virkningen av alt aerodynamisk tilleggsutstyr er fjernet. 

2.3.8.1.2. Bestemmelse av koeffisienter for NEDC-kjøremotstand for kjøretøy L 

a) Kjøremotstandskoeffisienten F0,n for kjøretøy L skal bestemmes på følgende måte: 

1) Virkning av forskjeller i treghet: 

𝐹0𝑛,𝐿
1 = 𝐹0𝑤,𝐿 · (

𝑅𝑀𝑛,𝐿

𝑇𝑀𝑤,𝐿
) 

der faktorene i formelen er som definert i nr. 2.3.1, med unntak av F0w,L, som er kjøremotstandskoeffisienten 

F0 bestemt for WLTP-prøvingen av kjøretøy L, og TMw,L, som er prøvingsmassen som brukes til WLTP-

prøvingen av kjøretøy L. 

2) Virkning av forskjeller i dekktrykk: 

𝐹0𝑛,𝐿
2 = 𝐹0𝑛,𝐿

1  · 𝑇𝑃𝐿 

der faktorene i formelen er som definert i nr. 2.3.5. 

3) Virkning av tregheten i roterende deler: 

𝐹0𝑛,𝐿
3 = 𝐹0𝑛,𝐿

2  · (
1,015

1,03
) 

Ved fysisk kjøretøyprøving brukes følgende formel: 

𝐹0𝑛,𝐿
3 = 𝐹0𝑛,𝐿

2  · (
1

1,03
) 

4) Virkning av forskjeller i dekkets mønsterdybde: 

𝐹0𝑛,𝐿
4 = 𝐹0𝑛,𝐿

3 −  𝑇𝑇𝐷𝐿 

der faktorene i formelen er som definert i nr. 2.3.6.  
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5) Virkning av forkondisjonering: 

𝐹0𝑛,𝐿 = 𝐹0𝑛,𝐿
4 −  6 

Ved fysisk kjøretøyprøving skal ikke korreksjonen for virkning av forkondisjonering brukes. 

b) Kjøremotstandskoeffisienten F1n for kjøretøy L skal bestemmes på følgende måte: 

Virkning av tregheten i roterende deler: 

𝐹1𝑛,𝐿 = 𝐹1𝑤,𝐿 · (
1,015

1,03
) 

Ved fysisk kjøretøyprøving brukes følgende formel: 

𝐹1𝑛,𝐿 = 𝐹1𝑤,𝐿 · (
1

1,03
) 

der faktoren F1w,L er kjøremotstandskoeffisienten F1 bestemt for WLTP-prøvingen av kjøretøy L. 

c) Kjøremotstandskoeffisienten F2n for kjøretøy L skal bestemmes på følgende måte: 

Virkning av tregheten i roterende deler: 

𝐹2𝑛,𝐿 = 𝐹2𝑤,𝐿
∗  · (

1,015

1,03
) 

Ved fysisk kjøretøyprøving brukes følgende formel: 

𝐹2𝑛,𝐿 = 𝐹2𝑤,𝐿
∗  · (

1

1,03
) 

der faktoren F2w,L er kjøremotstandskoeffisienten F2 bestemt for WLTP-prøvingen av kjøretøy L, der virkningen 

av alt aerodynamisk tilleggsutstyr er fjernet. 

2.3.8.2. Bestemmelse av kjøremotstand dersom kjøremotstand er bestemt for WLTP-prøvingen i samsvar med nr. 5 i 

delvedlegg 4 til vedlegg XXI til forordning (EU) 2017/1151 

a) Dersom kjøremotstanden for et kjøretøy er beregnet i samsvar med nr. 5.1 i delvedlegg 4 til vedlegg XXI til 

forordning (EU) 2017/1151, utledes NEDC-kjøremotstanden som skal brukes som inndata til korrelasjons-

verktøyets simuleringer, som følger: 

Kjøretøy H: 

𝐹0𝑛,𝐻 = 𝑇0𝑛,𝐻 + (𝐹0𝑤,𝑀 −  𝐴𝑤,𝑀) 

𝐹1𝑛,𝐻 = 𝐹1𝑤,𝑀 −  𝐵𝑤,𝑀 

𝐹2𝑛,𝐻 = 𝑇2𝑛,𝐻 + (𝐹2𝑤,𝑀 −  𝐶𝑤,𝑀) 

Kjøretøy L: 

F0n,L = T0n,L + (F0w,M −  Aw,M) 

F1n,L = F1w,M −  Bw,M 

F2n,L = T2n,L + (F2w,M −  Cw,M)  
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der 

F0n,i, F1n,i, F2n,i, med i = H,L, er koeffisientene for NEDC-kjøremotstand for kjøretøy H eller L, 

T0n,i, T2n,i, med i = H,L er koeffisientene for NEDC-rulledynamometer for kjøretøy H eller L bestemt i 

samsvar med tabell 3 i vedlegg 4a til UN-ECE-reglement nr. 83, 

AW,M, BW,M, CW,M er rulledynamometerkoeffisientene for kjøretøyet som brukes til å forberede 

rulledynamometeret i samsvar med nr. 7 og 8 i delvedlegg 4 til vedlegg XXI til 

forordning (EU) 2017/1151. 

b) Dersom standard kjøremotstand er beregnet i samsvar med nr. 5.2 i delvedlegg 4 til vedlegg XXI til forordning 

(EU) 2017/1151, skal NEDC-kjøremotstand beregnes som følger: 

Kjøretøy H: 

𝐹0𝑛,𝐻 = 𝑇0𝑛,𝐻 + (𝐹0𝑤,𝐻 −  𝐴𝑤,𝐻) 

𝐹1𝑛,𝐻 = 𝐹1𝑤,𝐻 −  𝐵𝑤,𝐻 

F2n,H = T2n,H + (F2w,H −  Cw,H) 

Kjøretøy L: 

F0n,L = T0n,L + (F0w,M −  Aw,M) 

F1n,L = F1w,M −  Bw,M 

𝐹2𝑛,𝐿 = 𝑇2𝑛,𝐿 + (𝐹2𝑤,𝑀 −  𝐶𝑤,𝑀) 

der 

F0n,i, F1n,i, F2n,i, med i = H,L, er koeffisientene for NEDC-kjøremotstand for kjøretøy H eller L, 

T0n,i, T2n,i, med i = H,L er koeffisientene for NEDC-rulledynamometer for kjøretøy H eller L bestemt i 

samsvar med tabell 3 i vedlegg 4a til UN-ECE-reglement nr. 83, 

AW,i, BW,i, CW,i, med i = H,L er rulledynamometerkoeffisientene for kjøretøy H eller L som bestemmes for å 

forberede rulledynamometeret i samsvar med nr. 7 og 8 i delvedlegg 4 til vedlegg 

XXI til forordning (EU) 2017/1151. 

2.4. Matrise for inndata 

Produsenten skal bestemme inndataene for hvert kjøretøy H og L i samsvar med nr. 2.2 og framlegge den utfylte 

matrisen oppført i tabell 1 for typegodkjenningsmyndigheten eller eventuelt den tekniske instansen som er utpekt til 

å foreta prøvingen, med unntak av nr. 31, 32 og 33 (NEDC-kjøremotstand), som skal beregnes av typegodkjennings-

myndigheten eller den tekniske instansen i samsvar med formlene angitt i nr. 2.3.8. 

Typegodkjenningsmyndigheten eller den tekniske instansen skal foreta en uavhengig kontroll av inndataene 

framlagt av produsenten og bekrefte at de er riktige. Dersom det er tvil, skal typegodkjenningsmyndigheten eller den 

tekniske instansen bestemme de relevante inndataene uavhengig av opplysningene framlagt av produsenten, eller 

eventuelt handle i samsvar med nr. 3.2.7 og 3.2.8. 
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Tabell 1 

Matrise for inndata for korrelasjonsverktøyet 

Nr. 
Inndataparametrer for 

korrelasjonsverktøyet 
Enhet Kilde Merknader 

1 Drivstofftype — Nr. 3.2.2.1 i tillegg 3 til vedlegg I 

til forordning (EU) 2017/1151 

Diesel/bensin/LPG/NG eller 

biometan/etanol (E85)/biodiesel 

2 Drivstoffets nedre 

brennverdi 

kJ/kg Erklæring fra produsent og/eller 

teknisk instans 

 

3 Drivstoffets 

karboninnhold 

% Som ovenfor. Vektprosent av karbon i 

drivstoffet, f.eks. 85,5 % 

4 Motortype  Nr. 3.2.1.1 i tillegg 3 til vedlegg I 

til forordning (EU) 2017/1151 

Elektrisk tenning eller 

kompresjonstenning 

5 Slagvolum cm3 Nr. 3.2.1.3 i tillegg 3 til vedlegg I 

til forordning (EU) 2017/1151 

 

6 Slaglengde mm Nr. 3.2.1.2.2 i tillegg 3 til 

vedlegg I til forordning (EU) 

2017/1151 

 

7 Nominell motoreffekt kW…min–1 Nr. 3.2.1.8 i tillegg 3 til vedlegg I 

til forordning (EU) 2017/1151 

 

8 Turtall ved nominell 

motoreffekt 

min-1 Nr. 3.2.1.8 i tillegg 3 til vedlegg I 

til forordning (EU) 2017/1151 

Turtall ved største nettoeffekt 

9 Høyt 

tomgangsturtall(*) 

min-1 Nr. 3.2.1.6.1 i tillegg 3 til 

vedlegg I til forordning (EU) 

2017/1151 

 

10 Største dreiemoment(*) Nm ved ... 

min- 1 

Nr. 3.2.1.10 i tillegg 3 til vedlegg 

I til forordning (EU) 2017/1151 

 

11 T1-motorkurve, 

turtall(*) 

o/min Delvedlegg 2 til vedlegg XXI til 

forordning (EU) 2017/1151 

Flere verdier 

12 T1-motorkurve, 

dreiemoment(*) 

Nm Delvedlegg 2 til vedlegg XXI til 

forordning (EU) 2017/1151 

Flere verdier 

13 T1-motorkurve, 

effekt(*) 

kW Delvedlegg 2 til vedlegg XXI til 

forordning (EU) 2017/1151 

Flere verdier 
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Nr. 
Inndataparametrer for 

korrelasjonsverktøyet 
Enhet Kilde Merknader 

14 Motorens 

tomgangsturtall 

o/min Delvedlegg 2 til vedlegg XXI til 

forordning (EU) 2017/1151 

Tomgangsturtall med varm 

motor 

15 Motorens driv-

stofforbruk ved 

tomgang 

g/s Produsentens erklæring Drivstofforbruk ved tomgang 

med varm motor 

16 Differensialens 

utveksling 

— Nr. 4.6 i tillegg 3 til vedlegg I til 

forordning (EU) 2017/1151 

Differensialens utveksling 

17 Dekkode(**) — Nr. 6 i tillegg 3 til vedlegg I til 

forordning (EU) 2017/1151 

Dekkode (f.eks. P195/ 

55R1685H) på dekkene som 

brukes i WLTP-prøvingen 

18 Type girkasse — Nr. 4.5 i tillegg 3 til vedlegg I til 

forordning (EU) 2017/1151 

Automatisk/manuell/CVT 

19 Dreiemomentom-

former 

— Produsentens erklæring 0 = Nei, 1 = Ja. Bruker 

kjøretøyet dreiemomentom-

former? 

20 Drivstoffbesparende 

gir for automatgir 

— Produsentens erklæring 0 = Nei, 1 = Ja 

Dersom denne verdien settes til 

1, kan korrelasjonsverktøyet 

bruke et høyere gir ved kjøring 

med konstant hastighet enn ved 

ikke-stasjonære driftstilstander 

21 Kjøreinnstilling — Nr. 2.3.1 i delvedlegg 5 til 

vedlegg XXI til forordning (EU) 

2017/1151 

Tohjulsdrift, firehjulsdrift 

22 Aktiveringstid for 

start/stopp-systemet 

sek Produsentens erklæring Aktiveringstid for start/stopp-

systemet som har gått siden 

prøvingen startet 

23 Nominell spenning på 

vekselstrømsgenera-

toren 

V Nr. 3.4.4.5 i tillegg 3 til vedlegg I 

til forordning (EU) 2017/1151 

 

24 Batterikapasitet Ah Nr. 3.4.4.5 i tillegg 3 til vedlegg I 

til forordning (EU) 2017/1151 
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Nr. 
Inndataparametrer for 

korrelasjonsverktøyet 
Enhet Kilde Merknader 

25 Omgivelsestemperatur 

ved start av WLTP-

prøvingen 

°C  Standardverdi = 23 °C 

Måling under WLTP-prøving 

26 Vekselstrømsgenerator

ens største effekt 

kW Produsentens erklæring  

27 Vekselstrømsgenerator

ens virkningsgrad 

— Produsentens erklæring Standardverdi = 0,67 

28 Girkassens utveksling — Nr. 4.6 i tillegg 3 til vedlegg I til 

forordning (EU) 2017/1151 

Flere verdier: utvekslings-

forhold gir 1, utvekslingsforhold 

gir 2 osv. 

29 Forhold mellom 

kjøretøyets hastighet 

og motorturtall(**) 

(km/t) / o/min Produsentens erklæring Flere verdier: [konstant forhold 

mellom hastighet og turtall gir 

1, konstant forhold mellom 

hastighet og turtall gir 2, ...], 

alternativ til girkassens 

utveksling 

30 Kjøretøyets treghet ved 

NEDC-prøving 

kg Nr. 2.6 i tillegg 3 til vedlegg I til 

forordning (EU) 2017/1151 

Utledes i samsvar med nr. 2.3.1 

i dette vedlegg. 

31 F0 NEDC N Nr. 2.3.8 i dette vedlegg (fylles ut 

av typegodkjenningsmyndigheten 

eller den tekniske instansen) 

Kjøremotstandskoeffisient F0 

32 F1 NEDC N/(km/t) Som ovenfor. Kjøremotstandskoeffisient F1 

33 F2 NEDC N/(km/t)2 Som ovenfor. Kjøremotstandskoeffisient F2 

34 WLTP-prøvingsmasse kg Nr. 2.4.6 i tillegget til 

opplysningsdokumentet i tillegg 

3 til vedlegg I til forordning (EU) 

2017/1151 

Ingen korreksjon for roterende 

deler 

35 F0 WLTP N Nr. 2.4.8 i tillegget til 

opplysningsdokumentet i tillegg 

3 til vedlegg I til forordning (EU) 

2017/1151 

Kjøremotstandskoeffisient F0 

36 F1 WLTP N/(km/t) Som ovenfor. Kjøremotstandskoeffisient F1 

37 F2 WLTP N/(km/t)2 Som ovenfor. Kjøremotstandskoeffisient F2 
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Nr. 
Inndataparametrer for 

korrelasjonsverktøyet 
Enhet Kilde Merknader 

38 WLTP-CO2-verdi,  

fase 1 

g CO2/km Nr. 2.1.1 i prøvingsrapporten i 

tillegg 8a til vedlegg I til 

forordning (EU) 2017/1151 

Fase lav, sekkeverdier ikke 

korrigert for RCB, ikke 

avrundet måling under WLTP-

prøving 

39 WLTP-CO2-verdi,  

fase 2 

g CO2/km Som ovenfor. Fase medium, sekkeverdier ikke 

korrigert for RCB, ikke 

avrundet måling under WLTP-

prøving 

40 WLTP-CO2-verdi,  

fase 3 

g CO2/km Som ovenfor. Fase høy, sekkeverdier ikke 

korrigert for RCB, ikke 

avrundet måling under WLTP-

prøving 

41 WLTP-CO2-verdi,  

fase 4 

g CO2/km Som ovenfor. Fase ekstra høy, sekkeverdier 

ikke korrigert for RCB, ingen 

avrunding 

Måling under WLTP-prøving 

42 Turbolader eller 

overlader 

— Produsentens erklæring 0 = Nei | 1 = Ja — Er motoren 

utstyrt med noen form for 

ladesystem? 

43 Start/stopp — Produsentens erklæring 0 = Nei | 1 = Ja — Har 

kjøretøyet start/stopp-system? 

44 Tilbakemating av 

bremseenergi 

— Produsentens erklæring 0 = Nei | 1 = Ja — Har 

kjøretøyet teknologi for 

tilbakemating av energi? 

45 Variabel ventilstyring — Produsentens erklæring 0 = Nei | 1 = Ja — Har motoren 

variabel ventilstyring? 

46 Temperaturstyring — Produsentens erklæring 0 = Nei | 1 = Ja — Har 

kjøretøyet teknologi som aktivt 

styrer temperaturen ved 

girkassen? 

47 Direkte innsprøyting / 

indirekte innsprøyting 

— Produsentens erklæring 0 = PFI | 1 = DI 

48 Mager forbrenning — Produsentens erklæring 0 = Nei | 1 = Ja — Bruker 

motoren mager forbrenning? 

49 Sylinderdeaktivering — Produsentens erklæring 0 = Nei | 1 = Ja — Bruker 

motoren et system for 

sylinderdeaktivering? 
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Nr. 
Inndataparametrer for 

korrelasjonsverktøyet 
Enhet Kilde Merknader 

50 Resirkulering av eksos — Produsentens erklæring 0 = Nei | 1 = Ja — Har 

kjøretøyet et eksternt EGR-

system? 

51 Partikkelfilter — Produsentens erklæring 0 = Nei | 1 = Ja — Har 

kjøretøyet et partikkelfilter? 

52 Selektiv katalytisk 

reduksjon (SCR) 

— Produsentens erklæring 0 = Nei | 1 = Ja — Har 

kjøretøyet et SCR-system? 

53 Katalysator med NOx-

lagring 

— Produsentens erklæring 0 = Nei | 1 = Ja — Har 

kjøretøyet katalysator for NOx-

lagring? 

54 WLTP-tid sek Måling under WLTP-prøving 

(identifisert i samsvar med nr. 2.2 

i dette vedlegg) 

Flere verdier: OBD- og 

rulledynamometerdata, 1 Hz 

55 WLTP-hastighet 

(teoretisk) 

km/t Som definert i delvedlegg 1 til 

vedlegg XXI til forordning (EU) 

2017/1151 

Flere verdier: 1 Hz, oppløsning 

0,1 km/t. Dersom ikke oppgitt, 

brukes hastighetsprofilen 

definert i nr. 6 i delvedlegg 1 til 

vedlegg XXI til forordning (EU) 

2017/1151, særlig tabell A1/ 

7-A1/9, A1/11 og A1/12 

56 WLTP-hastighet 

(faktisk) 

km/t Måling under WLTP-prøving 

(identifisert i samsvar med nr. 2.2 

i dette vedlegg) 

Flere verdier: OBD- og 

rulledynamometerdata, 1 Hz, 

oppløsning 0,1 km/t 

57 WLTP-gir (teoretisk) — Som definert i delvedlegg 2 til 

vedlegg XXI til forordning (EU) 

2017/1151 

Flere verdier: 1 Hz. Dersom 

ikke oppgitt, brukes beregnin-

gen til korrelasjonsverktøyet 

58 WLTP-motorturtall o/min Måling under WLTP-prøving 

(identifisert i samsvar med nr. 2.2 

i dette vedlegg) 

Flere verdier: 1 Hz, oppløsning 

10 o/min fra OBD 

59 WLTP-kjølevæsketem-

peratur 

°C Som ovenfor. Flere verdier: OBD-data, 1 Hz, 

oppløsning 0,5 °C 

60 WLTP-generatorstrøm A Som definert, for lavspennings-

batteristrømmen, i tillegg 2 i 

delvedlegg 6 til vedlegg XXI til 

forordning (EU) 2017/1151 

Flere verdier: 1 Hz, oppløsning 

0,1 A, ekstern måleinnretning 

synkronisert med rulledyna-

mometeret 

61 WLTP-lavspennings-

batteristrøm 

A Som definert i tillegg 2 til 

delvedlegg 6 til vedlegg XXI til 

forordning (EU) 2017/1151 

Flere verdier: 1 Hz, oppløsning 

0,1 A, ekstern måleinnretning 

synkronisert med rulledyna-

mometeret 
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Nr. 
Inndataparametrer for 

korrelasjonsverktøyet 
Enhet Kilde Merknader 

62 WLTP-beregnet 

belastning 

— Som definert i vedlegg 11 til UN-

ECE-reglement nr. 83 

Flere verdier: OBD-data, minst 

1 Hz (høyere frekvens mulig, 

oppløsning 1 %), måling under 

WLTP-prøving 

63 WLTP-forkondisjone-

ringstid 

sek Måling av forkondisjonerings-

prøving, nr. 1.2.6 i delvedlegg 6 

til vedlegg XXI til forordning 

(EU) 2017/1151 

Flere verdier: OBD- og 

rulledynamometerdata, 1 Hz 

64 WLTP-forkondisjone-

ring, hastighet 

km/t Som ovenfor. Flere verdier: OBD- og 

rulledynamometerdata, 1 Hz, 

oppløsning 0,1 km/t 

65 WLTP-forkondisjone-

ring, generatorstrøm  

A Måles i samsvar med metoden 

definert for lavspennings-

batteristrøm i nr. 2.1 i tillegg 2 til 

delvedlegg 6 til vedlegg XXI til 

forordning (EU) 2017/1151 

Flere verdier: 1 Hz, oppløsning 

0,1 A, ekstern måleinnretning 

synkronisert med rulledyna-

mometeret 

66 Lavspenningsbatteristr

øm ved WLTP-

forkondisjonering  

A Som definert i tillegg 2 til 

delvedlegg 6 til vedlegg XXI til 

forordning (EU) 2017/1151 

Flere verdier: 1 Hz, oppløsning 

0,1 A, ekstern måleinnretning 

synkronisert med rulledyna-

mometeret 

(*) Det kreves opplysninger om enten normalt tomgangsturtall, høyt tomgangsturtall og største dreiemoment eller T1- motor-

kurver for hastighet, dreiemoment og effekt (for girskifte). 

(**) Det kreves opplysninger om enten dekkdimensjoner eller forholdet mellom hastighet og turtall (for girskifte). 

3. BESTEMMELSE AV NEDC-VERDIER FOR CO2-UTSLIPP OG DRIVSTOFFORBRUK FOR KJØRETØY H OG L 

3.1. Bestemmelse av NEDC-CO2-referanseverdier, fasespesifikke NEDC-verdier og NEDC-verdier for drivstoffor-

bruk for kjøretøy H og L 

Typegodkjenningsmyndigheten skal sikre at NEDC-CO2-referanseverdien for kjøretøy H, og eventuelt kjøretøy L, i 

en WLTP-interpolasjonsfamilie samt de fasespesifikke verdiene og verdiene for drivstofforbruk bestemmes i 

samsvar med nr. 3.1.2 og 3.1.3. 

Dersom NEDC-kjøremotstand beregnet i samsvar med nr. 2.3.8 er lik for kjøretøy H og kjøretøy L, skal NEDC-

CO2-referanseverdien bestemmes for bare kjøretøy H. 

3.1.1. Korrelasjonsverktøyets inndata og utdata 

Typegodkjenningsmyndigheten eller den utpekte tekniske instansen skal sikre at inndatafilen for korrelasjons-

verktøyet er fullstendig. Etter en fullført prøvingskjøring med korrelasjonsverktøyet skal personen som er utpekt i 

henhold til nr. 2.1.1, digitalt signere 

a) originalrapporten med korrelasjonsverktøyets utdata, 

b) den sammenfattende tekstfilen. 

Rapporten med korrelasjonsverktøyets utdata nevnt i bokstav a) skal omfatte inndata som er brukt, utdata som følger av 

utførelsen av korrelasjonen, verdien oppgitt av produsenten og eventuelt resultatet av fysiske kjøretøyprøvinger. Den 

sammenfattende tekstfilen nevnt i bokstav b) skal omfatte verdien oppgitt av produsenten og CO2-utslippsverdien som 

følger av korrelasjonsverktøyet og relevante identifikatorer, for eksempel koden for den aktuelle interpolasjonsfamilien. 
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3.1.2. NEDC-CO2-referanseverdi for kjøretøy H 

Korrelasjonsverktøyet skal brukes til å gjennomføre følgende simuleringsprøvinger ved hjelp av den relevante 

inndatafilen nevnt i nr. 3.1.1: 

a) En WLTP-prøving av kjøretøy H. 

b) En NEDC-prøving av kjøretøy H. 

NEDC-CO2-referanseverdien for kjøretøy H skal bestemmes som følger: 

𝐶𝑂2,𝐻 = (𝑊𝐿𝑇𝑃𝐴𝐶𝐺𝑐𝑜𝑟𝑟,𝐻 +  𝑅𝐶𝐵𝑐𝑜𝑟𝑟,𝐻 −  𝐷𝐸𝑐,𝐻) · 𝐾𝑖,𝐻 

der 

CO2,H er NEDC-CO2-referanseverdien for kjøretøy H, 

WLTPACGcorr,H er gjennomsnittet av WLTP-CO2-verdiene for kjøretøy H som følger av prøvingene nevnt i nr. 2.2 

korrigert for RCB (REESS charge balance) etter framgangsmåten fastsatt i tillegg 2 til delvedlegg 6 

til vedlegg XXI til forordning (EU) 2017/1151; korreksjon for RCB skal brukes dersom RCB er 

negativ (tilsvarende REESS-utladning) og positiv (tilsvarende REESS-lading) og også i tilfeller der 

korreksjonskriterium c angitt i tabell A6.App 2/2 i nevnte tillegg er mindre enn gjeldende toleranse i 

henhold til nevnte tabell, 

RCBcorr,H er CO2-korreksjon for RCB ved WLTP-prøvingen av kjøretøy H utvalgt i samsvar med nr. 2.2 for å 

definere inndata (i g CO2/km), beregnet etter framgangsmåten fastsatt i tillegg 2 til delvedlegg 6 til 

vedlegg XXI til forordning (EU) 2017/1151 med RCB negativ (tilsvarer REESS-utladning) og 

positiv (tilsvarer REESS-lading), 

DEc,H er forskjellen mellom WLTP-prøvingsresultatet nevnt i bokstav a) og NEDC-prøvingsresultatet 

nevnt i bokstav b) for kjøretøy H, 

Ki,H er verdien bestemt i samsvar med tillegg 1 til delvedlegg 6 til vedlegg XXI til forordning (EU) 

2017/1151 for kjøretøy H. 

3.1.3. NEDC-CO2-referanseverdi for kjøretøy L 

Dersom det er relevant, skal følgende simuleringer gjennomføres ved hjelp av korrelasjonsverktøyet og de relevante 

inndataene registrert i matrisen nevnt i nr. 2.4: 

a) En WLTP-prøving av kjøretøy L. 

b) En NEDC-prøving av kjøretøy L. 

NEDC-CO2-referanseverdien for kjøretøy L skal bestemmes som følger: 

𝐶𝑂2,𝐿 = (𝑊𝐿𝑇𝑃𝐴𝐶𝐺𝑐𝑜𝑟𝑟,𝐿 +  𝑅𝐶𝐵𝑐𝑜𝑟𝑟,𝐿 −  𝐷𝐸𝑐,𝐿) · 𝐾𝑖,𝐿 

der 

CO2,L er NEDC-CO2-referanseverdien for kjøretøy L, 

WLTPACGcorr,L er gjennomsnittet av WLTP-CO2-verdiene for kjøretøy L som følger av prøvingene nevnt i nr. 2.2 

korrigert for RCB (REESS charge balance) etter framgangsmåten fastsatt i tillegg 2 til delvedlegg 6 

til vedlegg XXI til forordning (EU) 2017/1151; korreksjon for RCB skal brukes dersom RCB er 

negativ (tilsvarende REESS-utladning) og positiv (tilsvarende REESS-lading) og også i tilfeller der 

korreksjonskriterium c angitt i tabell A6.App 2/2 i nevnte tillegg er mindre enn gjeldende toleranse i 

henhold til nevnte tabell, 
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RCBcorr,L er CO2-korreksjon for RCB ved WLTP-prøvingen av kjøretøy L utvalgt i samsvar med nr. 2.2 for å 

definere inndata, g CO2/km, beregnet etter framgangsmåten fastsatt i tillegg 2 til delvedlegg 6 til 

vedlegg XXI til forordning (EU) 2017/1151 med RCB negativ (tilsvarer REESS-utladning) og 

positiv (tilsvarer REESS-lading), 

DEc,L er forskjellen mellom WLTP-prøvingsresultatet nevnt i bokstav a) og NEDC-prøvingsresultatet 

nevnt i bokstav b) for kjøretøy L, 

Ki,L er verdien bestemt i samsvar med tillegg 1 til delvedlegg 6 til vedlegg XXI til forordning (EU) 

2017/1151 for kjøretøy L. 

3.2. Fortolkning av NEDC-CO2-referanseverdiene bestemt for kjøretøy H og L 

For hver WLTP-interpolasjonsfamilie skal produsenten angi verdien for NEDC-CO2-masseutslipp ved blandet 

kjøring for kjøretøy H, og eventuelt kjøretøy L, til godkjenningsmyndigheten. Typegodkjenningsmyndigheten skal 

sikre at NEDC-CO2-referanseverdiene for kjøretøy H, og eventuelt kjøretøy L, bestemmes i samsvar med nr. 3.1.2 

og 3.1.3, og at referanseverdiene for hvert kjøretøy tolkes i samsvar med nr. 3.2.1–3.2.5. 

3.2.1. NEDC-CO2-verdien for prøvingskjøretøy H eller L som skal brukes til beregningene som er angitt i nr. 4, er verdien 

oppgitt av produsenten, dersom NEDC-CO2-referanseverdien ikke overstiger den verdien med mer enn 4 %. 

Referanseverdien kan være lavere uten begrensning. 

3.2.2. Dersom NEDC-CO2-referanseverdien overstiger verdien oppgitt av produsenten med mer enn 4 %, kan 

referanseverdien brukes til beregningene angitt i nr. 4 for prøvingskjøretøy H eller L, eller produsenten kan anmode 

om at det utføres en fysisk måling på typegodkjenningsmyndighetens ansvar etter framgangsmåten nevnt i vedlegg 

XII til forordning (EF) nr. 692/2008, idet det tas hensyn til presiseringene angitt i nr. 2 i dette vedlegg. 

3.2.3. Dersom den fysiske målingen nevnt i nr. 3.2.2, multiplisert med Ki-faktoren, ikke overstiger verdien oppgitt av 

produsenten med mer enn 4 %, skal den oppgitte verdien brukes til beregningene angitt i nr. 4. 

3.2.4. Dersom den fysiske målingen, multiplisert med Ki-faktoren, overstiger verdien oppgitt av produsenten med mer enn 

4 %, skal det foretas en ny fysisk måling av samme kjøretøy, og resultatene skal multipliseres med Ki-faktoren. 

Dersom gjennomsnittet av disse to målingene ikke overstiger den oppgitte verdien med mer enn 4 %, skal den 

oppgitte verdien brukes til beregningene angitt i nr. 4. 

3.2.5. Dersom gjennomsnittet av de to målingene nevnt i nr. 3.2.4 overstiger verdien oppgitt av produsenten med mer enn 

4 %, skal det foretas en tredje måling, og resultatene skal multipliseres med Ki-faktoren. Gjennomsnittet av de tre 

målingene skal brukes til beregningene angitt i nr. 4. 

3.2.6. Dersom NEDC-CO2-verdien for kjøretøy H eller L bestemmes i samsvar med nr. 3.2.1, skal typegodkjennings-

myndigheten eller den utpekte tekniske instansen benytte relevante kommandoer i korrelasjonsverktøyet til å sende den 

signerte sammenfattende tekstfilen til en tidsstempelserver og følgende e-postadresse: 

EC-CO2-LDV-IMPLEMENTATION@ec.europa.eu 

Et tidsstemplet svar skal sendes i retur, herunder et tilfeldig generert heltall mellom 1 og 100 beregnet av korrela-

sjonsverktøyet. Dersom tallet er mellom 91 og 100, skal kjøretøyet velges ut til én fysisk måling etter framgangs-

måten nevnt i vedlegg XII til forordning (EF) nr. 692/2008, idet det tas hensyn til presiseringene angitt i nr. 2 i dette 

vedlegg. Prøvingsresultatene skal dokumenteres i samsvar med vedlegg VIII til direktiv 2007/46/EF. 

Dersom NEDC-CO2-verdien for både kjøretøy H og kjøretøy L er bestemt i samsvar med nr. 3.2.1, skal 

kjøretøykonfigurasjonen som velges ut til fysisk måling, være kjøretøy L dersom det tilfeldige tallet er mellom  

91 og 95, og kjøretøy H dersom det tilfeldige tallet er mellom 96 og 100.  
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3.2.7. Uten hensyn til nr. 3.2.6 skal en typegodkjenningsmyndighet, dersom det er relevant, på grunnlag av et forslag fra 

en teknisk instans, i de tilfellene der NEDC-CO2-verdien er bestemt i samsvar med nr. 3.2.1, be om at et kjøretøy 

gjennomgår én fysisk måling dersom det basert på deres uavhengige sakkunnskap er berettigede grunner til å anta at 

den oppgitte NEDC-CO2-verdien er for lav i forhold til en målt NEDC-CO2-verdi. Prøvingsresultatene skal 

dokumenteres i samsvar med vedlegg VIII til direktiv 2007/46/EF. 

3.2.8. Dersom det foretas en fysisk prøving i samsvar med nr. 3.2.6 eller nr. 3.2.7, skal typegodkjenningsmyndigheten for 

hver WLTP-interpolasjonsfamilie registrere det relative avviket (De) mellom den målte verdien og verdien oppgitt 

av produsenten, bestemt på følgende måte: 

𝐷𝑒 =
𝑅𝑇𝑟 −  𝐷𝑉

𝐷𝑉
 

der 

RTr er det tilfeldige prøvingsresultatet, multiplisert med Ki-faktoren, 

DV er verdien oppgitt av produsenten. 

De-faktoren skal registreres i typegodkjenningsdokumentet og i samsvarssertifikatet. 

Dersom typegodkjenningsmyndigheten konstaterer at resultatene av de fysiske prøvingene ikke bekrefter inndataene 

oppgitt av produsenten, og særlig dataene nevnt i nr. 20, 22 og 44 i tabell 1 i nr. 2.4, skal verifiseringsfaktoren settes 

til 1 og registreres i typegodkjenningsdokumentet og i samsvarssertifikatet. Dersom inndataene er bekreftet, eller 

dersom feilen i inndataene ikke er til fordel for produsenten, skal verifiseringsfaktoren settes til 0. 

3.3. Beregning av fasespesifikke NEDC-CO2-verdier og NEDC-verdier for drivstofforbruk for kjøretøy H og L 

Typegodkjenningsmyndigheten eller, dersom det er relevant, den tekniske instansen skal bestemme de fase-

spesifikke NEDC-verdiene og NEDC-verdiene for drivstofforbruk for kjøretøy H og L i samsvar med nr. 3.3.1–

3.3.4. 

3.3.1. Beregning av fasespesifikke NEDC-CO2-verdier for kjøretøy H 

𝑁𝐸𝐷𝐶 𝐶𝑂2,𝑝,𝐻 = 𝑁𝐸𝐷𝐶 𝐶𝑂2,𝑝,𝐻,𝑐  · 𝐶𝑂2,𝐴𝐹,𝐻  

der 

p er NEDC-fasen «UDC» eller «EUDC», 

NEDC CO2,p,H,c er NEDC-CO2-prøvingsresultatet for fase p nevnt i bokstav b) i nr. 3.1.2, 

NEDC CO2,p,H er den fasespesifikke NEDC-verdien for kjøretøy H for den aktuelle fase p (i g CO2/km), 

CO2,AF,H er justeringsfaktoren for kjøretøy H beregnet som forholdet mellom NEDC-CO2-verdien 

bestemt i samsvar med nr. 3.2 og NEDC-prøvingsresultatet nevnt i bokstav b) i nr. 3.1.2. 

3.3.2. Beregning av fasespesifikke NEDC-CO2-verdier for kjøretøy L 

De fasespesifikke NEDC-verdiene skal beregnes på følgende måte: 

𝑁𝐸𝐷𝐶 𝐶𝑂2,𝑝,𝐿 = 𝑁𝐸𝐷𝐶 𝐶𝑂2,𝑝,𝐿,𝑐 · 𝐶𝑂2,𝐴𝐹,𝐿 

der 

p er NEDC-fasen «UDC» eller «EUDC», 

NEDC CO2,p,L,c er NEDC-CO2-prøvingsresultatet for fase p bestemt i samsvar med bokstav b) i nr. 3.1.3, 

NEDC CO2,p,L er den fasespesifikke NEDC-verdien for kjøretøy L for den aktuelle fase p (i g CO2/km), 
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CO2,AF,L er justeringsfaktoren for kjøretøy L beregnet som forholdet mellom NEDC-CO2-verdien bestemt 

i samsvar med nr. 3.2 og NEDC-prøvingsresultatet nevnt i bokstav b) i nr. 3.1.3. 

3.3.3. Beregning av NEDC-drivstofforbruk for kjøretøy H 

3.3.3.1. Beregning av NEDC-drivstofforbruk (blandet kjøring) 

NEDC-drivstofforbruk (blandet kjøring) for kjøretøy H skal beregnes på følgende måte: 

𝑁𝐸𝐷𝐶 𝐹𝐶𝐻 = 𝑁𝐸𝐷𝐶 𝐹𝐶𝐻,𝑐 · 𝐶𝑂2,𝐴𝐹,𝐻 

der 

NEDC FCH,c er prøvingsresultatet for NEDC-drivstofforbruket (blandet kjøring) bestemt i samsvar med vedlegg 

XII til forordning (EF) nr. 692/2008 med CO2-utslipp bestemt i samsvar med bokstav b) i nr. 3.1.2 

eller et fysisk måleresultat som nevnt i nr. 3.2.2; utslippene av andre forurensende stoffer som har 

betydning for beregningen av drivstofforbruket (hydrokarboner, karbonmonoksid), skal anses å 

være lik 0 (null) g/km, 

NEDC FCH er NEDC-drivstofforbruket (blandet kjøring) for kjøretøy H (i l/100 km), 

CO2,AF,H er justeringsfaktoren for kjøretøy H beregnet som forholdet mellom NEDC-CO2-verdien bestemt i 

samsvar med nr. 3.2 og NEDC-prøvingsresultatet nevnt i bokstav b) i nr. 3.1.2. 

3.3.3.2. Beregning av fasespesifikt NEDC-drivstofforbruk for kjøretøy H 

Fasespesifikt NEDC-drivstofforbruk for kjøretøy H skal beregnes på følgende måte: 

𝑁𝐸𝐷𝐶 𝐹𝐶𝑝,𝐻 = 𝑁𝐸𝐷𝐶 𝐹𝐶𝑝,𝐻,𝑐 · 𝐶𝑂2,𝐴𝐹,𝐻 

der 

p er NEDC-fasen «UDC» eller «EUDC», 

NEDC FCp,H,c er NEDC-drivstofforbruket for fase p bestemt i samsvar med vedlegg XII til forordning (EF) 

nr. 692/2008 med CO2-utslipp bestemt i samsvar med bokstav b) i nr. 3.1.2 eller et fysisk 

måleresultat som nevnt i nr. 3.2.2; utslippene av andre forurensende stoffer som har betydning for 

beregningen av drivstofforbruket (hydrokarboner, karbonmonoksid), skal anses å være lik 0 (null) 

g/km, 

NEDC FCp,H er det fasespesifikke NEDC-drivstofforbruket for kjøretøy H for den aktuelle fase p (i l/100 km), 

CO2,AF,H er justeringsfaktoren for kjøretøy H beregnet som forholdet mellom NEDC-CO2-verdien bestemt i 

samsvar med nr. 3.2 og NEDC-prøvingsresultatet nevnt i bokstav b) i nr. 3.1.2. 

3.3.4. Beregning av NEDC-drivstofforbruk for kjøretøy L 

3.3.4.1. Beregning av NEDC-drivstofforbruk (blandet kjøring) for kjøretøy L 

NEDC-drivstofforbruket for blandet kjøring for kjøretøy L skal beregnes på følgende måte: 

𝑁𝐸𝐷𝐶 𝐹𝐶𝐿 = 𝑁𝐸𝐷𝐶 𝐹𝐶𝐿,𝑐 · 𝐶𝑂2,𝐴𝐹,𝐿  

der 

NEDC FCL,c er prøvingsresultatet for NEDC-drivstofforbruket (blandet kjøring) bestemt i samsvar med vedlegg 

XII til forordning (EF) nr. 692/2008 med CO2-utslipp bestemt i samsvar med bokstav b) i nr. 3.1.3 

eller et fysisk måleresultat som nevnt i nr. 3.2.2; utslippene av andre forurensende stoffer som har 

betydning for beregningen av drivstofforbruket (hydrokarboner, karbonmonoksid), skal anses å 

være lik 0 (null) g/km, 
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NEDC FCL er NEDC-drivstofforbruket (blandet kjøring) for kjøretøy L (i l/100 km), 

CO2,AF,L er justeringsfaktoren for kjøretøy L beregnet som forholdet mellom NEDC-CO2-verdien bestemt i 

samsvar med nr. 3.2 og NEDC-prøvingsresultatet nevnt i bokstav b) i nr. 3.1.3. 

3.3.4.2. Beregning av fasespesifikt NEDC-drivstofforbruk for kjøretøy L 

Fasespesifikt NEDC-drivstofforbruk for kjøretøy L skal beregnes på følgende måte: 

𝑁𝐸𝐷𝐶 𝐹𝐶𝑝,𝐿 = 𝑁𝐸𝐷𝐶 𝐹𝐶𝑝,𝐿,𝑐  · 𝐶𝑂2,𝐴𝐹,𝐿  

der 

p er NEDC-fasen «UDC» eller «EUDC», 

NEDC FCp,L,c er prøvingsresultatet for NEDC-drivstofforbruket for fase p bestemt i samsvar med vedlegg XII til 

forordning (EF) nr. 692/2008 med CO2-utslipp bestemt i samsvar med bokstav b) i nr. 3.1.2 eller et 

fysisk måleresultat som nevnt i nr. 3.2.2; utslippene av andre forurensende stoffer som har 

betydning for beregningen av drivstofforbruket (hydrokarboner, karbonmonoksid), skal anses å 

være lik 0 (null) g/km, 

NEDC FCp,L er det fasespesifikke NEDC-drivstofforbruket for kjøretøy L for den aktuelle fase p (i l/100 km), 

CO2,AF,L er justeringsfaktoren for kjøretøy L beregnet som forholdet mellom NEDC-CO2-verdien bestemt i 

samsvar med nr. 3.2 og NEDC-prøvingsresultatet nevnt i bokstav b) i nr. 3.1.3. 

4. BEREGNING AV NEDC-CO2-VERDIER OG NEDC-VERDIER FOR DRIVSTOFFORBRUK SOM SKAL TILSKRIVES 

ENKELTSTÅENDE M1-KJØRETØYER 

Produsenten skal beregne NEDC-CO2-verdiene (fasespesifikke og ved blandet kjøring) og NEDC-verdiene for 

drivstofforbruk som skal tilskrives enkeltstående personbiler i samsvar med nr. 4.1 og 4.2, og registrere disse 

verdiene i samsvarssertifikatene. 

Bestemmelsene om avrunding angitt i nr. 1.3 i delvedlegg 7 til vedlegg XXI til forordning (EU) 2017/1151 får 

anvendelse. 

4.1. Bestemmelse av NEDC-CO2-verdier for en WLTP-interpolasjonsfamilie basert på kjøretøy H 

Dersom CO2-utslippene til WLTP-interpolasjonsfamilien bestemmes bare ved henvisning til kjøretøy H i samsvar 

med nr. 1.2.3.1 i delvedlegg 6 til vedlegg XXI til forordning (EU) 2017/1151, skal NEDC-CO2-verdien som skal 

registreres i samsvarssertifikatene for kjøretøyer som tilhører denne familien, være den NEDC-CO2-utslippsverdien 

som er bestemt i samsvar med nr. 3.2 i dette vedlegg og registrert i typegodkjenningsdokumentet for det aktuelle 

kjøretøyet H. 

4.2. Bestemmelse av NEDC-CO2-verdien for en WLTP-interpolasjonsfamilie basert på kjøretøy L og kjøretøy H 

4.2.1. Beregning av kjøremotstand for et enkeltkjøretøy 

4.2.1.1. Det aktuelle kjøretøyets masse 

NEDC-referansemassen for enkeltkjøretøyet (RMn,ind) skal bestemmes på følgende måte: 

𝑅𝑀𝑛,𝑖𝑛𝑑 = (𝑀𝑅𝑂𝑖𝑛𝑑 −  75 +  100) [𝑘𝑔] 

der MROind er massen i driftsferdig stand som definert i artikkel 3 bokstav d) i forordning (EF) nr. 443/2009 for 

enkeltkjøretøyet. 

Den massen som skal brukes til å beregne NEDC-CO2-verdiene for enkeltkjøretøyet, skal være den treghetsverdien 

som er angitt i tabell 3 i vedlegg 4a til UN/ECE-reglement nr. 83, som tilsvarer referansemassen bestemt i samsvar 

med dette nummer og betegnet TMn,ind.  
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4.2.1.2. Enkeltkjøretøyets rullemotstand 

Verdiene for dekkenes rullemotstand bestemt i samsvar med nr. 3.2.3.2.2.2 i delvedlegg 7 til vedlegg XXI til 

forordning (EU) 2017/1151 skal brukes til interpolasjonen av NEDC-CO2-verdien for et enkeltkjøretøy. 

4.2.1.3. Et enkeltkjøretøys luftmotstand 

Luftmotstanden for et enkeltkjøretøy skal beregnes ved å ta hensyn til forskjellen i luftmotstand mellom et 

enkeltkjøretøy og kjøretøy L som følge av forskjeller i karosseriform (m2): 

𝛥 [𝐶𝑑  · 𝐴𝑓]𝑖𝑛𝑑− 𝐿,𝑛
 

der 

Cd er koeffisienten for luftmotstand, 

Af er kjøretøyets frontareal, m2. 

Typegodkjenningsmyndigheten eller eventuelt den tekniske instansen skal kontrollere om vindtunnelen nevnt i 

nr. 3.2.3.2.2.3. i delvedlegg 7 til vedlegg XXI til forordning (EU) 2017/1151 er kvalifisert til nøyaktig bestemmelse 

av forskjellen Δ(Cd ×Af) i karosseriform mellom kjøretøy L og H. Dersom vindtunnelen ikke er kvalifisert, får 

Δ [Cd · Af]H− L,n for kjøretøy H anvendelse på enkeltkjøretøyet. 

Dersom kjøretøy L og H har samme karosseriform, skal verdien av Δ [Cd · Af]ind− L,n for interpolasjonsmetoden 

settes til null. 

4.2.1.4. Beregning av kjøremotstand for et enkeltkjøretøy i en WLTP-interpolasjonsfamilie 

Kjøremotstandskoeffisientene F0,n, F1,n og F2,n for prøvingskjøretøy H og L bestemt i samsvar med nr. 2.3.8 kalles 

henholdsvis F0n,H, F1n,H og F2n,H og F0n,L, F1n,L og F2n,L. 

Kjøremotstandskoeffisientene f0n,ind, f1n,ind og f2n,ind for et enkeltkjøretøy skal beregnes i samsvar med følgende 

formel: 

Formel 1 

𝑓0𝑛,𝑖𝑛𝑑 = 𝐹0𝑛,𝐻 −  𝛥𝐹0𝑛 ·
(𝑇𝑀𝑛,𝐻 · 𝑅𝑅𝑛,𝐻 −  𝑇𝑀𝑛,𝑖𝑛𝑑  · 𝑅𝑅𝑛,𝑖𝑛𝑑)

(𝑇𝑀𝑛,𝐻  · 𝑅𝑅𝑛,𝐻 −  𝑇𝑀𝑛,𝐿 · 𝑅𝑅𝑛,𝐿)
 

eller, dersom (𝑇𝑀𝑛,𝐻  · 𝑅𝑅𝑛,𝐻 −  𝑇𝑀𝑛,𝐿 · 𝑅𝑅𝑛,𝐿) = 0 , brukes formel 2: 

Formel 2 

𝑓0𝑛,𝑖𝑛𝑑 = 𝐹0𝑛,𝐻 −  𝛥𝐹0𝑛 

𝑓1𝑛,𝑖𝑛𝑑 = 𝐹1𝑛,𝐻 

𝑓2𝑛,𝑖𝑛𝑑 = 𝐹2𝑛,𝐻 −  𝛥𝐹2𝑛 ·
(𝛥[𝐶𝑑 ×  𝐴𝑓]𝐿𝐻,𝑛

−  𝛥[𝐶𝑑 ×  𝐴𝑓]𝑖𝑛𝑑,𝑛
)

(𝛥[𝐶𝑑 ×  𝐴𝑓]𝐿𝐻,𝑛
)

 

eller, dersom Δ[Cd ×  Af]n,LH = 0, brukes formel 3: 

Formel 3 

𝑓2𝑛,𝑖𝑛𝑑 = 𝐹2𝑛,𝐻 −  𝛥𝐹2𝑛 

der 

𝛥𝐹0,𝑛 = 𝐹0𝑛,𝐻 −  𝐹0𝑛,𝐿 

𝛥𝐹2,𝑛 = 𝐹2𝑛,𝐻 −  𝐹2𝑛,𝐿  
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4.2.1.5. Beregning av syklusens energibehov 

Syklusens energibehov for aktuell NEDC-Ek,n og energibehovet for alle aktuelle syklusfaser Ek,p,n for enkelt-

kjøretøyer i WLTP-interpolasjonsfamilien beregnes etter framgangsmåten i nr. 5 i delvedlegg 7 til vedlegg XXI til 

forordning (EU) 2017/1151 for følgende sett k av kjøremotstandskoeffisienter og masser: 

k = 1: 𝐹0 =  𝐹0𝑛,𝐿 , 𝐹1 = 𝐹1𝑛,𝐻, 𝐹2 =  𝐹2𝑛,𝐿, 𝑚 =  𝑇𝑀𝑛,𝐿 

(prøvingskjøretøy L) 

k = 2: 𝐹0 =  𝐹0𝑛,𝐻 , 𝐹1 =  𝐹1𝑛,𝐻, 𝐹2 =  𝐹2𝑛,𝐻, 𝑚 =  𝑇𝑀𝑛,𝐻 

(prøvingskjøretøy H) 

k = 3: 𝐹0 =  𝑓0𝑛,𝑖𝑛𝑑 , 𝐹1 =  𝐹1𝑛,𝐻, 𝐹2 =  𝑓2𝑛,𝑖𝑛𝑑 , 𝑚 =  𝑇𝑀𝑛,𝑖𝑛𝑑 

(et enkeltkjøretøy i WLTP-interpolasjonsfamilien) 

Dersom rulledynamometerkoeffisientene angitt i tabell 3 i vedlegg 4a til UN/ECE-reglement nr. 83 benyttes, brukes 

følgende formel: 

𝑓0𝑛,𝑖𝑛𝑑 = 𝐹0𝑛,𝐻 −  𝛥𝐹0𝑛 ·
𝑇𝑀𝑛,𝐻 −  𝑇𝑀𝑛,𝑖𝑛𝑑

𝑇𝑀𝑛,𝐻 −  𝑇𝑀𝑛,𝐿
 

𝑓1𝑛,𝑖𝑛𝑑 = 𝐹1𝑛,𝐻 −  𝛥𝐹1𝑛 ·
𝑇𝑀𝑛,𝐻 −  𝑇𝑀𝑛,𝑖𝑛𝑑

𝑇𝑀𝑛,𝐻 −  𝑇𝑀𝑛,𝐿
 

𝑓2𝑛,𝑖𝑛𝑑 = 𝐹2𝑛,𝐻 −  𝛥𝐹2𝑛 ·
𝑇𝑀𝑛,𝐻 −  𝑇𝑀𝑛,𝑖𝑛𝑑

𝑇𝑀𝑛,𝐻 −  𝑇𝑀𝑛,𝐿
 

4.2.1.6. Beregning av NEDC-CO2-verdien for et enkeltkjøretøy ved hjelp av CO2-interpolasjonsmetoden 

For hver syklusfase p i NEDC som gjelder for enkeltkjøretøyer i WLTP-interpolasjonsfamilien, skal bidraget til den 

samlede massen av CO2 for et enkeltkjøretøy beregnes på følgende måte: 

MCO2− ind,p,n = MCO2− L,p,n + (
E3,p,n −  E1,p,n

E2,p,n −  E1,p,n
)  · (MCO2− H,p,n −  MCO2− L,p,n) 

Massen av CO2-utslipp i g/km som tilskrives et enkeltkjøretøy i WLTP-interpolasjonsfamilien, MCO2− ind,n skal 

beregnes på følgende måte: 

MCO2− ind,n = MCO2− L,n + (
E3,n −  E1,n

E2,n −  E1,n
)  · (MCO2− H,n −  MCO2− L,n) 

Vilkårene E1,p,n, E2,p,n, E3,p,n og E1,n, E2,n, E3,n er definert i nr. 4.2.1.5. 

4.2.1.7. Beregning av NEDC-verdien for drivstofforbruk for et enkeltkjøretøy ved hjelp av interpolasjonsmetoden 

For hver syklusfase p i NEDC som gjelder for enkeltkjøretøyer i WLTP-interpolasjonsfamilien, skal 

drivstofforbruket (i l/100 km) beregnes på følgende måte: 

FCp,n = FCL,p,n + (
E3,p,n −  E1,p,n

E2,p,n −  E1,p,n
)  · (FCH,p,n −  FCL,p,n) 

Drivstofforbruket (i l/100 km) for hele syklusen for et enkeltkjøretøy i WLTP-interpolasjonsfamilien skal beregnes 

på følgende måte: 

FCind,n = FCL,n + (
E3,n −  E1,n

E2,n −  E1,n
)  · (FCH,n −  FCL,n) 

Vilkårene E1,p,n, E2,p,n, E3,p,n og E1,n, E2,n, E3,n er definert i nr. 4.2.1.5. 
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5. REGISTRERING AV OPPLYSNINGER 

Typegodkjenningsmyndigheten eller den utpekte tekniske instansen skal sikre at følgende opplysninger registreres: 

a) Utdatarapporten for korrelasjonsverktøyet nevnt i nr. 3.1.1, herunder NEDC-CO2-referanseverdien nevnt i 

nr. 3.1.2 og 3.1.3 og verdien oppgitt av produsenten, som en prøvingsrapport i samsvar med vedlegg VIII til 

direktiv 2007/46/EF. 

b) NEDC-CO2-verdiene som følger av de fysiske målingene nevnt i nr. 3.2 i dette vedlegg, i typegodkjennings-

dokumentet angitt i tillegget til tilføyelsen til typegodkjenningsdokumentet angitt i tillegg 4 til vedlegg I til 

forordning (EU) 2017/1151. 

c) Avviksfaktoren (De) og verifiseringsfaktoren bestemt i samsvar med nr. 3.2.8 i dette vedlegg (dersom de 

foreligger), i typegodkjenningsdokumentet som angitt i tillegget til tilføyelsen til typegodkjenningsdokumentet 

angitt i tillegg 4 til vedlegg I til forordning (EU) 2017/1151 og i post 49.1 i samsvarssertifikatet som angitt i 

vedlegg IX til direktiv 2007/46/EF. 

d) De fasespesifikke NEDC-verdiene samt de fasespesifikke verdiene for drivstofforbruk og verdiene for 

drivstofforbruk ved blandet kjøring bestemt i samsvar med nr. 3.3, som angitt i tillegget til tilføyelsen til 

typegodkjenningsdokumentet angitt i tillegg 4 til vedlegg I til forordning (EU) 2017/1151. 

e) NEDC-CO2-verdiene (alle faser og blandet kjøring) og verdiene for drivstofforbruk (alle faser og blandet 

kjøring) bestemt i samsvar med nr. 4.2 i dette vedlegg, i post 49.1 i samsvarssertifikatet som angitt i vedlegg IX 

til direktiv 2007/46/EF. 

 _____  
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VEDLEGG II 

«VEDLEGG I 

Datakilder 

Parameter 

Samsvarssertifikat (del I, 

modell B, i vedlegg IX til 

direktiv 2007/46/EF) 

Typegodkjenningsdokumentasjon (direktiv 2007/46/EF) 

Produsent Nr. 0.5 Nr. 0.5 i del I i vedlegg III 

Typegodkjenningsnummer og utvidelses-

nummer 

Nr. 0.10 Typegodkjenningsdokument som angitt i vedlegg VI 

Type Nr. 0.2 Nr. 0.2 i del I i vedlegg III (eventuelt) 

Variant Nr. 0.2 Avsnitt 3 i vedlegg VIII (eventuelt) 

Versjon Nr. 0.2 Avsnitt 3 i vedlegg VIII (eventuelt) 

Merke Nr. 0.1 Nr. 0.1 i del I i vedlegg III 

Handelsbetegnelse Nr. 0.2.1 Nr. 0.2.1 i del I i vedlegg III 

Det typegodkjente kjøretøyets gruppe Nr. 0.4 Nr. 0.4 i del I i vedlegg III 

Det registrerte kjøretøyets gruppe Ikke relevant Ikke relevant 

Masse i driftsferdig stand (kg) Nr. 13 Nr. 2.6 i del I i vedlegg III(1) 

Avtrykk – akselavstand (mm) Avsnitt 4 Nr. 2.1 i del I i vedlegg III(2) 

Avtrykk – sporvidde (mm) Nr. 30 Nr. 2.3.1 og 2.3.2 i del 1 i vedlegg III(3) 

Spesifikke NEDC-CO2-utslipp (g/km)(4) Nr. 49.1 Avsnitt 3 i vedlegg VIII 

Spesifikke WLTP-CO2-utslipp (g/km)(4) Punkt 49.4 Ikke relevant 

Drivstofftype Nr. 26 Nr. 3.2.2.1 i del I i vedlegg III 

Driftsmodus Nr. 26.1 Nr. 3.2.2.4 i del I i vedlegg III 

Slagvolum (cm3) Nr. 25 Nr. 3.2.1.3 i del I i vedlegg III 

Forbruk av elektrisk energi (Wh/km) Nr. 49.2 Avsnitt 3 i vedlegg VIII 
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Parameter 

Samsvarssertifikat (del I, 

modell B, i vedlegg IX til 

direktiv 2007/46/EF) 

Typegodkjenningsdokumentasjon (direktiv 2007/46/EF) 

Kode for miljøinnovasjon(er) Nr. 49.3.1 Avsnitt 4 i vedlegg VIII 

Samlede CO2-utslippsreduksjoner ifølge 

NEDC som skyldes miljøinnovasjon(er) 

Nr. 49.3.2.1 Avsnitt 4 i vedlegg VIII 

Samlede CO2-utslippsreduksjoner ifølge 

WLTP som skyldes miljøinnovasjon(er) 

Nr. 49.3.2.2  

Kjøretøyets understellsnummer Nr. 0.10 Nr. 9.17 i del I i vedlegg III 

Prøvingsmasse [WLTP] Nr. 47.1.1 Ikke relevant 

Avviksfaktor De Nr. 49.1 Tillegg til tilføyelsen til typegodkjenningsdokumentet 

angitt i tillegg 4 til vedlegg I til forordning (EU) 

2017/1151 

Verifiseringsfaktor («1» eller «0») Nr. 49.1 Tillegg til tilføyelsen til typegodkjenningsdokumentet 

angitt i tillegg 4 til vedlegg I til forordning (EU) 

2017/1151 

(1) I samsvar med artikkel 3 nr. 8 i denne forordning. 

(2) I samsvar med artikkel 3 nr. 8 i denne forordning. 

(3) I samsvar med artikkel 3 nr. 7 og 8 i denne forordning. 

(4) I samsvar med artikkel 3 og 4 i gjennomføringsforordning (EU) 2017/1152.» 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2017/1402 

av 28. juli 2017 

om godkjenning av BMW AGs frirullingsfunksjon med motoren på tomgang som en innovativ 

teknologi for å redusere CO2-utslipp fra personbiler i samsvar med europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 443/2009(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 443/2009 av 23. april 2009 om fastsettelse av utslipps-

standarder for nye personbiler som del av Fellesskapets integrerte metode for å redusere CO2-utslipp fra lette kjøretøyer(1), 

særlig artikkel 12 nr. 4, 

under henvisning til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 725/2011 av 25. juli 2011 om fastsettelse av en fram-

gangsmåte for godkjenning og sertifisering av innovative teknologier for å redusere CO2-utslipp fra personbiler i samsvar med 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 443/2009(2), særlig artikkel 10 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Produsenten BMW AG («søkeren») innga 23. juni 2016 en søknad om godkjenning av en frirullingsfunksjon med 

motoren på tomgang som en miljøinnovasjon. Det ble vurdert om søknaden var fullstendig, i samsvar med artikkel 4 i 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 725/2011. Søknaden ble funnet å være fullstendig. 

2) Søknaden er blitt vurdert i samsvar med artikkel 12 i forordning (EF) nr. 443/2009, gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 725/2011 og de tekniske retningslinjene for utarbeiding av søknader om godkjenning av innovative teknologier i 

henhold til forordning (EF) nr. 443/2009(3). På grunn av teknologiens kompleksitet er vurderingsperioden blitt forlenget 

med fem måneder i samsvar med artikkel 10 nr. 4 i gjennomføringsforordning (EU) nr. 725/2011, dvs. fram til 

23. august 2017. 

3) Søknaden viser til BMW AGs «frirullingsfunksjon med motoren på tomgang» som skal brukes i BMW-kjøretøyer i 

gruppe M1 med konvensjonelt framdriftssystem og automatgir. Det grunnleggende prinsippet i denne innovative 

teknologien er frakopling av forbrenningsmotoren fra framdriftssystemet og hindring av retardasjon på grunn av 

motorbremsing. Funksjonen bør aktiveres automatisk i den vanligst forekommende kjøreinnstillingen, som er den 

innstillingen som velges automatisk når kjøretøyet startes. Frirullingsfunksjonen kan dermed brukes til å øke kjøretøyets 

rullelengde i situasjoner hvor det ikke er behov for framdrift eller når det er behov for en langsom reduksjon av 

hastigheten. Under frirulling blir kjøretøyets kinetiske og potensielle energi brukt direkte for å motvirke kjøremot-

standen, som igjen fører til redusert drivstofforbruk. For å redusere retardasjonen koples motoren fra framdriftssystemet 

ved å åpne en kopling. Dette gjøres automatisk av styreenheten for automatgiret. I disse frirullingsfasene går motoren på 

tomgang («frirulling med motoren på tomgang»). 

4) Kommisjonen godkjente ved gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/1132(4) en søknad fra Porsche AG om en frirullings-

funksjon beregnet på bruk bare i Porsches gruppe M1-kjøretøyer i S-segmentet (sportskupé). BMW AGs søknad om en 

frirullingsfunksjon med motoren på tomgang er beregnet på bruk i BMW-kjøretøyer i gruppe M1 med konvensjonelt 

framdriftssystem og automatgir. 

5) Søkeren har framlagt en metode for å prøve hvor mye CO2-utslippet reduseres som følge av bruk av frirullings-

funksjonen med motoren på tomgang, herunder en endret NEDC-prøvingssyklus som gjør det mulig for kjøretøyet å 

rulle fritt. For å kunne sammenligne kjøretøyet utstyrt med frirullingsfunksjon med motoren på tomgang med et 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 199 av 29.7.2017, s. 14, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 72/2018 av 23. mars 2018 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 6 av 30.1.2020, s. 62. 

(1) EUT L 140 av 5.6.2009, s. 1. 

(2) EUT L 194 av 26.7. 2011, s. 19. 

(3) https://circabc.europa.eu/w/browse/f3927eae-29f8-4950-b3b3-d2e700598b52 

(4) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/1132 av 10. juli 2015 om godkjenning av frirullingsfunksjonen fra Porsche AG som 

en innovativ teknologi for å redusere CO2-utslipp fra personbiler i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 443/2009 

(EUT L 184 av 11.7.2015, s. 22). 

2020/EØS/45/89 
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referansekjøretøy der frirullingsfunksjonen ikke er installert, ikke tilgjengelig i den vanligste kjøreinnstillingen eller 

deaktivert for prøvingsformål, bør begge kjøretøyer prøves i den samme endrede NEDC-prøvingssyklusen. Ettersom det 

er vanskelig for referansekjøretøyet å følge hastighetsdataene i den endrede NEDC-prøvingssyklusen, foretas prøvingen 

av referansekjøretøyet med NEDC-standardsyklusen under varmstartforhold, samtidig som det tas hensyn til de endrede 

forhold ved hjelp av en omregningsfaktor som brukes i forbindelse med beregningen av de reduserte CO2-utslippene. 

Bestemmelsen av omregningsfaktoren er kjøretøyspesifikk og primært knyttet til framdriftssystemets komponenter og 

maskinvarekonfigurasjon. Ut fra tidligere undersøkelser synes omregningsfaktoren å ligge et sted mellom 0,96 og 0,99. 

Søkeren har anmodet om at omregningsfaktoren settes til 0,98. Kommisjonen mener imidlertid at søkeren ikke har 

framlagt tilstrekkelig dokumentasjon til å begrunne en omregningsfaktor som er større enn 0,96. På bakgrunn av dette 

anses det som hensiktsmessig å beholde en omregningsfaktor som ligger i den nedre delen av det påviste området, dvs. 

med verdien 0,960, i tråd med omregningsfaktoren som er fastsatt i gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/1132. 

6) Et nøkkelelement ved fastsettelsen av CO2-utslippsreduksjonen er i hvor stor andel av den strekningen kjøretøyet 

tilbakelegger, som frirullingsfunksjonen vil være aktivert, samtidig som det tas hensyn til at frirullingsfunksjonen kan 

være deaktivert i andre kjøreinnstillinger enn den vanligste kjøreinnstillingen. Søkeren har foreslått en utnyttelsesgrad 

på 0,7, som bygger på den observerte strekningen med frirulling i prøvinger med reell kjøring sammenlignet med den 

tilbakelagte strekningen med frirulling under endrede NEDC-forhold. Den foreslåtte utnyttelsesgraden var imidlertid 

resultatet av det gunstigste tilfelle, uten støtte av noen solid analyse. På grunnlag av ytterligere analyser og idet det tas 

hensyn til analysen som er foretatt i forbindelse med gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/1132, er det hensiktsmessig å 

vurdere en mer moderat utnyttelsesgrad på 0,62. 

7) Den eksempelstudien som ble foretatt av BMW AG, omfattet to kjøretøyer med frirullingsfunksjonen med motoren på 

tomgang aktivert ned til 40 km/t. I lys av den kommende produksjonen av BMW-modeller som kan kjøre med frirulling 

ned til 15 km/t, har søkeren foreslått en analysemetode for å utvide bruksområdet til også å omfatte denne lengre 

perioden med frirullingsfunksjonen aktivert. Søkeren har imidlertid ikke analysert virkningen av denne lengre frirulling-

sperioden på utnyttelsesgraden. Det er derfor hensiktsmessig å anse frirullingsfunksjonen som aktivert ned til i hvert fall 

40 km/t. 

8) Ifølge opplysningene i søknaden er vilkårene i henhold til artikkel 2 og 4 i gjennomføringsforordning (EU) nr. 725/2011 

og kriteriene nevnt i artikkel 12 i forordning (EF) nr. 443/2009 oppfylt for minst ett av de to kjøretøyene som inngår i 

eksempelstudien. Dessuten er søknaden underbygd av en verifiseringsrapport utarbeidet av et uavhengig og godkjent 

organ i samsvar med artikkel 7 i gjennomføringsforordning (EU) nr. 725/2011. 

9) På grunnlag av de opplysningene som leveres med denne søknaden, og idet det tas hensyn til erfaringene fra vurderin-

gen av søknaden om godkjenning av Porsche AGs frirullingsfunksjon innenfor rammen av gjennomføringsbeslutning 

(EU) 2015/1132, er det blitt dokumentert på en tilfredsstillende måte at BMWs frirullingsfunksjon med motoren på 

tomgang kan gi en reduksjon av CO2-utslippene på minst 1 g CO2 / km for enkelte BMW-kjøretøyer i samsvar med 

artikkel 9 i gjennomføringsforordning (EU) nr. 725/2011. Det er derfor nødvendig at typegodkjenningsmyndigheten 

kontrollerer at terskelen på 1 g CO2 / km som er angitt i artikkel 9 i gjennomføringsforordning (EU) nr. 725/2011, er 

oppnådd med henblikk på sertifiseringen av CO2-utslippsreduksjonen for BMW-kjøretøyer utstyrt med frirullings-

funksjon med motoren på tomgang. 

10) På bakgrunn av dette mener Kommisjonen at det ikke bør reises innvendinger mot godkjenning av denne innovative 

teknologien. 

11) For å få sertifisert CO2-utslippsreduksjonen som oppnås med BMW AGs frirullingsfunksjon med motoren på tomgang, 

bør produsenten BMW AG,sammen med søknaden om sertifisering, framlegge for typegodkjenningsmyndigheten en 

verifiseringsrapport fra et uavhengig og godkjent organ der det bekreftes at kjøretøyet utstyrt med teknologien oppfyller 

vilkårene fastsatt i denne beslutning. 

12) For å fastsette den generelle miljøinnovasjonskoden som skal brukes i de relevante typegodkjenningsdokumentene i 

samsvar med vedlegg I, VIII og IX til europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF(1), bør det angis en individuell 

kode som skal brukes for den innovative teknologien. 

  

(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 motorvogner (rammedirektiv) (EUT L 263 av 9.10.2007, s. 1). 
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TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Godkjenning 

BMW AGs frirullingsfunksjon med motoren på tomgang, heretter kalt BMWs frirullingsfunksjon med motoren på tomgang, 

godkjennes som en innovativ teknologi i henhold til artikkel 12 i forordning (EF) nr. 443/2009, forutsatt at følgende vilkår er 

oppfylt: 

a) Den innovative teknologien er montert i BMW-kjøretøyer i gruppe M1 med konvensjonelt framdriftssystem og automatgir 

som er utstyrt med BMWs frirullingsfunksjon med motoren på tomgang, som aktiveres automatisk i den vanligste 

kjøreinnstillingen; med dette menes den kjøreinnstillingen som alltid velges når kjøretøyet startes, uansett hvilken 

kjøreinnstilling som var valgt da kjøretøyet tidligere ble stoppet; BMWs frirullingsfunksjon med motoren på tomgang kan 

ikke deaktiveres i den vanligste kjøreinnstillingen av føreren eller gjennom ytre påvirkning. 

b) BMWs frirullingsfunksjon med motoren på tomgang fungerer ned til i hvert fall 40 km/t. 

c) For kjøretøyer som kan kjøre med frirullingsfunksjonen ned til en hastighet under 40 km/t, skal BMWs frirullingsfunksjon 

med motoren på tomgang deaktiveres ved 40 km/t i forbindelse med prøvingen som er angitt i vedlegget. 

Artikkel 2 

Søknad om sertifisering av CO2-utslippsreduksjon 

Produsenten BMW AG kan søke om sertifisering av CO2-utslippsreduksjonen som oppnås med BMWs frirullingsfunksjon med 

motoren på tomgang ved å henvise til denne beslutning. 

Søknaden om sertifisering skal ledsages av en verifiseringsrapport fra et uavhengig og godkjent organ der det bekreftes at 

kjøretøyet som er utstyrt med denne funksjonen, oppfyller vilkårene fastsatt i artikkel 1, og at terskelen for CO2-utslipps-

reduksjon på 1 g CO2 / km som er angitt i artikkel 9 i gjennomføringsforordning (EU) nr. 725/2011, er oppfylt. 

Artikkel 3 

Sertifisering av CO2-utslippsreduksjon 

CO2-utslippsreduksjonen som oppnås ved bruk av BMWs frirullingsfunksjon med motoren på tomgang som omhandlet i 

artikkel 1, skal bestemmes ved hjelp av metoden angitt i vedlegget. 

Artikkel 4 

Miljøinnovasjonskode 

Miljøinnovasjonskode «23» skal angis i typegodkjenningsdokumentasjonen når det vises til denne beslutning i samsvar med 

artikkel 11 nr. 1 i gjennomføringsforordning (EU) nr. 725/2011. 

Artikkel 5 

Ikrafttredelse 

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

Utferdiget i Brussel 28. juli 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

Metode for å bestemme CO2-utslippsreduksjonen som oppnås ved bruk av BMWs frirullingsfunksjon med motoren på 

tomgang 

1. INNLEDNING 

For å bestemme CO2-utslippsreduksjonen som kan tilskrives bruken av BMWs frirullingsfunksjon med motoren på 

tomgang, er det nødvendig å fastsette følgende: 

1) Prøvingskjøretøyene. 

2) Prøvingsprosedyren som skal følges for å bestemme CO2-utslippet fra det miljøinnovative kjøretøyet under endrede 

prøvingsforhold. 

3) Prøvingsprosedyren som skal følges for å bestemme CO2-utslippet fra referansekjøretøyet under typegodkjennings-

forhold med varmstart. 

4) Beregning av CO2-utslippsreduksjon. 

5) Beregning av statistisk margin. 

2. SYMBOLER, PARAMETRER OG ENHETER 

Latinske symboler 

CCO2
 — CO2-utslippsreduksjon [g CO2 / km], 

CO2 — karbondioksid, 

C — omregningsfaktor, 

BMC — aritmetisk gjennomsnitt av CO2-utslippene fra referansekjøretøyet under endrede prøvingsforhold 

[g CO2 / km], 

EMC — aritmetisk gjennomsnitt av CO2-utslippene fra det miljøinnovative kjøretøyet under endrede 

prøvingsforhold [g CO2 / km], 

BTAhot
 — aritmetisk gjennomsnitt av CO2-utslippene fra referansekjøretøyet under typegodkjennings-

forhold med varmstart [g CO2 / km], 

BTA — aritmetisk gjennomsnitt av CO2-utslippene fra referansekjøretøyet under prøvingsforhold for 

typegodkjenning [g CO2 / km], 

ETA — aritmetisk gjennomsnitt av CO2-utslippene fra det miljøinnovative kjøretøyet under prøvings-

forhold for typegodkjenning [g CO2 / km], 

RCDRW — relativ frirullingsstrekning under reelle forhold [%], 

RCDmNEDC — relativ frirullingsstrekning under endrede prøvingsforhold [%], 

UF — Frirullingsteknologiens utnyttelsesgrad, som er 0,62 for BMWs frirullingsfunksjon med motoren 

på tomgang. Denne verdien er representativ bare for BMWs kjøretøyer, 

sCCO2
 — statistisk margin for den samlede CO2-utslippsreduksjonen [g CO2 / km], 

sBTAhot
 — standardavvik for det aritmetiske gjennomsnittet av CO2-utslippene fra referansekjøretøyet under 

typegodkjenningsforhold med varmstart [g CO2 / km], 

sEMC
 — standardavvik for det aritmetiske gjennomsnittet av CO2-utslippene fra det miljøinnovative 

kjøretøyet under endrede prøvingsforhold [g CO2 / km], 

sUF — standardavvik for det aritmetiske gjennomsnittet av utnyttelsesgraden. 
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Tekst  med  senket  skr i f t  

RW — reelle forhold 

TA — typegodkjenningsforhold 

B — referanseverdi 

3. PRØVINGSKJØRETØYENE 

Prøvingskjøretøyene skal oppfylle følgende spesifikasjoner: 

a) Miljøinnovativt kjøretøy: Et kjøretøy som har den innovative teknologien installert og aktivert i den vanligste kjøre-

innstillingen som definert i artikkel 1 bokstav a). 

b) Referansekjøretøy: Et kjøretøy med den innovative teknologien deaktivert eller ikke installert eller ikke tilgjengelig 

i den vanligste kjøreinnstillingen. Dersom det ikke er mulig å deaktivere teknologien, må det sikres at BMWs 

frirullingsfunksjon med motoren på tomgang ikke aktiveres under dynamometerprøvingen. 

4. BESTEMMELSE AV CO2-UTSLIPPENE FRA DET MILJØINNOVATIVE KJØRETØYET UNDER ENDREDE PRØVINGS-

FORHOLD (EMC) 

Det miljøinnovative kjøretøyets CO2-utslipp og drivstofforbruk skal måles i henhold til vedlegg 6 til UN-ECE-regle-

ment nr. 101 (metode for måling av karbondioksidutslipp og drivstofforbruk hos kjøretøyer som bare drives av en 

forbrenningsmotor). Følgende prosedyrer og prøvingsforhold skal endres: 

4.1. Forberedelse av kjøretøyet 

For å oppnå forholdene for varmprøving av framdriftssystemet skal det foretas én eller flere fullstendige NEDC-forberedel-

sesprøvinger. 

4.2. Bestemmelse av kjøremotstanden på dynamometeret 

Bestemmelse av kjøremotstand på dynamometeret skal foretas på et dynamometer med én valse som følger: 

a) Kjøretøyet bringes til driftstemperatur ved hjelp av forberedelsesprosedyren nevnt i nr. 4.1. 

b) Kjøremotstanden på dynamometeret bestemmes i henhold til de standardiserte framgangsmåtene fastsatt i UN/ECE-

reglement nr. 83(1). 

4.3. Fastsettelse av retardasjonskurven ved frirulling 

Fastsettelsen av retardasjonskurven ved frirulling utføres på et dynamometer med én valse, som beskrevet i følgende 

obligatoriske trinn: 

a) Kjøretøyet bringes til driftstemperatur ved hjelp av forberedelsesprosedyren nevnt i nr. 4.1. 

b) Gjennomfør en retardasjon ved frirulling fra en utgangshastighet på minst 120 km/t til stillstand eller til laveste 

mulige frirullingshastighet. 

4.4. Generering av den endrede NEDC-profilen (mNEDC) 

Hastighetsprofilen for mNEDC genereres som følger: 

4.4.1. Forutsetninger 

a) Prøvingssekvensen består av en bykjøringssyklus bestående av fire elementære bykjøringssykluser og en landeveis-

kjøringssyklus. 

b) Alle akselerasjonsramper er identiske med NEDC-profilen.  

  

(1) Reglement nr. 83 fra De forente nasjoners økonomiske kommisjon for Europa (UN-ECE) — Ensartede bestemmelser om godkjenning av 

kjøretøyer med hensyn til utslipp av forurensende stoffer i samsvar med kravene til motordrivstoff (EUT L 42 av 15.2.2012, s. 1). 
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c) Alle konstante hastighetsnivåer er identiske med NEDC-profilen. 

d) Retardasjonsverdiene når BMWs frirullingsfunksjon med motoren på tomgang er deaktivert, er lik verdiene i 

NEDC-profilen. 

e) Toleransene for hastighet og tid skal være i samsvar med nr. 1.4 i vedlegg 7 til UN-ECE-reglement nr. 101. 

4.4.2. Begrensninger 

a) Avviket fra NEDC-profilen skal minimeres, og den samlede kjørestrekningen skal være innenfor toleransene 

spesifisert i NEDC. 

b) Kjørestrekningen på slutten av hver retardasjonsfase i mNEDC-profilen skal være lik kjørestrekningen på slutten av 

hver retardasjonsfase i NEDC-profilen. 

c) I alle faser med akselerasjon, konstant hastighet og retardasjon skal standardtoleransene i NEDC anvendes. 

d) I frirullingsfasene er forbrenningsmotoren frakoplet, og ingen aktiv korrigering av kjøretøyets hastighetskurve er 

tillatt. 

4.4.3. Systemgrenser 

a) Nedre hastighetsgrense for frirulling: 

Frirullingsfunksjonen skal deaktiveres ved en frirullingshastighet på 40 km/t ved at bremsen aktiveres. På dette 

punktet følges retardasjonskurven av en retardasjonsrampe, som beskrevet for NEDC-profilen (vmin i figur 1). 

b) Minste stopptid: 

Minstetiden etter hver retardasjon i frirullingsmodus til stillstand eller til en fase med konstant hastighet er 

2 sekunder (tmin
stop

 i figur 1). 

c) Minstetid for faser med konstant hastighet: 

Minstetiden for faser med konstant hastighet etter akselerasjon eller etter retardasjon i frirullingsmodus er 

2 sekunder (tmin
const i figur 1). Denne verdien kan økes av tekniske grunner. 

Figur 1 

NEDC-profil med systemgrenser for frirullingsfunksjon 

 

4.5. Antall prøvinger 

Hele prøvingsprosedyren på prøvingsbenken skal gjentas minst tre ganger. Det aritmetiske gjennomsnittet av CO2-

utslippene fra det miljøinnovative kjøretøyet (EMC) og det tilsvarende standardavviket fra det aritmetiske gjennomsnittet 

(sEMC
) skal beregnes. 
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5. BESTEMMELSE AV CO2-UTSLIPPENE FRA REFERANSEKJØRETØYET UNDER TYPEGODSKJENNINGSFORHOLD MED 

VARMSTART (BTAhot
) 

Referansekjøretøyets CO2-utslipp og drivstofforbruk skal måles i henhold til vedlegg 6 til UN-ECE-reglement nr. 101 

(metode for måling av karbondioksidutslipp og drivstofforbruk hos kjøretøyer som bare drives av en forbrennings-

motor). Følgende prosedyrer og prøvingsforhold skal endres: 

5.1. Forberedelse av kjøretøyet 

For å oppnå forholdene for varmprøving av framdriftssystemet skal det foretas én eller flere fullstendige NEDC-

forberedelsesprøvinger. 

5.2. Antall prøvinger 

Hele prøvingsprosedyren under typegodkjenningsforhold med varmstart i prøvingsbenk skal gjentas minst tre ganger. 

Det aritmetiske gjennomsnittet av CO2-utslippet fra referansekjøretøyet (BTAhot
) og det tilsvarende standardavviket fra 

det aritmetiske gjennomsnittet (sBTAhot
) skal beregnes. 

6. BEREGNING AV CO2-UTSLIPPSREDUKSJON 

Følgende formler skal brukes for å beregne CO2-utslippsreduksjonen som oppnås med den innovative teknologien: 

Formel  1 :  

CCO2
= [(BMC − EMC) − (BTA − ETA)] ∙ UF 

der 

CCO2
: CO2-utslippsreduksjon [g CO2 / km], 

BMC: aritmetisk gjennomsnitt av CO2-utslippene fra referansekjøretøyet under endrede prøvingsforhold [g CO2 / 

km], 

EMC: aritmetisk gjennomsnitt av CO2-utslippene fra det miljøinnovative kjøretøyet under endrede prøvingsforhold 

[g CO2 / km], 

BTA: aritmetisk gjennomsnitt av CO2-utslippene fra referansekjøretøyet under prøvingsforhold for typegodkjenning 

[g CO2 / km], 

ETA: aritmetisk gjennomsnitt av CO2-utslippene fra det miljøinnovative kjøretøyet under prøvingsforhold for 

typegodkjenning [g CO2 / km], 

UF: utnyttelsesgraden for BMWs frirullingsfunksjon med motoren på tomgang er 0,62. 

Dersom det er påvist at den innovative teknologien ikke er aktivert under prøvingsforholdene for typegodkjenning, kan 

formel 1 forenkles som følger: 

Formel  2 :  

CCO2
= (BMC − EMC) ∙ UF 

For bestemmelse av BMC skal de samme endrede prøvingsforholdene benyttes for et kjøretøy som ikke har BMWs 

frirullingsfunksjon med motoren på tomgang.  
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Det skal antas at referansekjøretøyet kan gjennomføre en retardasjonskurve (linje 2' i figur 2) uten at motoren koples fra 

hjulene, selv om dette skjer med lavere effektivitet enn for et kjøretøy utstyrt med BMWs frirullingsfunksjon med 

motoren på tomgang (dvs. som gjør det mulig å kople motoren fra hjulene). 

Figur 2 

Retardasjonskurve for referansekjøretøyet 

 

Figur 2 viser at referansekjøretøyet ikke bruker drivstoff i retardasjonsfasene av prøving for typegodkjenning (3) og 

under de endrede prøvingsforholdene (2' + 3')(motoren stoppet). 

For å bestemme CO2-utslippene fra referansekjøretøyet under de endrede forholdene (BMC) skal disse utslippene 

beregnes på grunnlag av CO2-utslippene fra referansekjøretøyet som bestemmes under typegodkjenningsforhold med 

varmstart ved hjelp av en omregningsfaktor (c-faktor) som tar hensyn til virkningen av de endrede prøvingsforholdene i 

samsvar med følgende formel 3: 

Formel  3 :  

c =
BMC

BTAhot

 

Som følge av dette blir formel 2 

Formel  4 :  

CCO2
= (c ∙ BTAhot

− EMC) ∙ UF 

der 

c: omregningsfaktoren er 0,960, 

BTAhot
: aritmetisk gjennomsnitt av CO2-utslippet fra referansekjøretøyet under typegodkjenningsforhold med 

varmstart [g CO2 / km], 

EMC: aritmetisk gjennomsnitt av CO2-utslippene fra det miljøinnovative kjøretøyet under endrede prøvingsforhold 

[g CO2 / km], 

UF: utnyttelsesgraden for BMWs frirullingsteknologi er 0,62; denne verdien er representativ bare for BMWs 

kjøretøyer. 
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7. BEREGNING AV STATISTISK MARGIN 

Den statistiske marginen for resultatene av prøvingsmetoden skal kvantifiseres. Den statistiske marginen for den 

samlede CO2-utslippsreduksjonen skal ikke overstige 0,5 g CO2 / km som uttrykt i formel 5 nedenfor: 

Formel  5 :  

sCCO2
≤ 0,5 gCO2/km 

der 

sCCO2
: statistisk margin for den samlede CO2-utslippsreduksjonen [g CO2 / km]. 

Den statistiske marginen skal beregnes i samsvar med formel 6 nedenfor: 

Formel  6  

sCCO2
= √(c ∙ UF ∙ SBTAhot

)
2
+ (−UF ∙ SEMC

)
2
+ [(c ∙ BTAhot

− EMC) ∙ SUF]
2

 

der 

sCCO2
: statistisk margin for den samlede CO2-utslippsreduksjonen [g CO2 / km], 

c: omregningsfaktoren er 0,960, 

BTAhot
: aritmetisk gjennomsnitt av CO2-utslippene fra referansekjøretøyet under typegodkjenningsforhold med 

varmstart [g CO2 / km], 

sBTAhot
: standardavvik for det aritmetiske gjennomsnittet av CO2-utslippene fra referansekjøretøyet under endrede 

prøvingsforhold [g CO2 / km], 

EMC: aritmetisk gjennomsnitt av CO2-utslippet fra det miljøinnovative kjøretøyet under endrede prøvingsforhold 

[g CO2 / km], 

sEMC
: standardavvik for det aritmetiske gjennomsnittet av CO2-utslippene fra det miljøinnovative kjøretøyet under 

endrede prøvingsforhold [g CO2 / km], 

UF: utnyttelsesgraden for BMWs frirullingsfunksjon med motoren på tomgang er 0,62; denne verdien er 

representativ bare for BMWs kjøretøyer, 

sUF: standardavviket for det aritmetiske gjennomsnittet av utnyttelsesgraden er 0,019; denne verdien er 

representativ bare for BMWs kjøretøyer. 

8. PÅVISNING AV AT MINSTETERSKELEN PÅ 1 g CO2 / KM OVERSKRIDES PÅ EN STATISTISK SIGNIFIKANT MÅTE 

Følgende formel skal brukes for å påvise at terskelverdien på 1,0 g CO2 / km overskrides på en statistisk signifikant 

måte: 

Formel  7  

MT =
1 gCO2

km
≤ CCO2

− sCCO2
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der 

MT: minsteterskel [g CO2 / km], 

CCO2
: CO2-utslippsreduksjon [g CO2 / km], 

sCCO2
: statistisk margin for den samlede CO2-utslippsreduksjonen [g CO2 / km]. 

Dersom den samlede reduksjonen i CO2-utslipp, beregnet med formel 4, ligger under terskelverdien angitt i artikkel 9 

nr. 1 i gjennomføringsforordning (EU) nr. 725/2011, får artikkel 11 nr. 2 annet ledd i nevnte forordning anvendelse. 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2017/1231 

av 6. juni 2017 

om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2017/1153 om fastsettelse av en metode for å bestemme 

korrelasjonsparametrene som er nødvendige for å gjenspeile endringen i den påbudte prøvingsprosedyren, 

og om endring av forordning (EU) nr. 1014/2010(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 443/2009 av 23. april 2009 om fastsettelse av utslipps-

standarder for nye personbiler som del av Fellesskapets integrerte metode for å redusere CO2-utslipp fra lette kjøretøyer(1), 

særlig artikkel 8 nr. 9 første ledd og artikkel 13 nr. 7 første ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Metoden for å bestemme korrelasjonsparametrene som er nødvendige for å gjenspeile endringene i den påbudte 

prøvingsprosedyren, er fastsatt i Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1153(2), og for lette nyttekjøretøyer, 

i Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1152(3). For å lette overgangen til den nye påbudte prøvings-

prosedyren for måling av CO2-utslipp fra og drivstofforbruk for lette kjøretøyer («Worldwide Harmonized Light Vehicles 

Test Procedure», heretter kalt WLTP), bør korrelasjonsprosedyren for personbiler i størst mulig grad bringes i samsvar med 

prosedyren for lette nyttekjøretøyer. 

2) Medlemsstatenes utpeking av kontaktpunkter hos typegodkjenningsmyndigheter og tekniske instanser i medlemsstatene 

bør presiseres, slik at de elektroniske signeringsnøklene som er påkrevd for den formelle bruken av korrelasjons-

verktøyet, kan framskaffes på en effektiv og sikker måte. 

3) For kjøretøyer i gruppe M1 med en største teknisk tillatte totalmasse på 3 000 kg eller mer bør produsentene få samme 

mulighet som for kjøretøyer i gruppe N1 til enten å utlede NEDC-kjøremotstandskoeffisientene fra WLTP-prøvinger, 

eller bruke tabellverdiene angitt i tabell 3 i vedlegg 4a til reglement nr. 83 fra De forente nasjoners økonomiske 

kommisjon for Europa (UN-ECE) (UN/ECE-reglement nr. 83)(4). Dette bør lette typegodkjenningsprøvingen av denne 

særlige gruppen kjøretøyer. 

4) Som følge av videreutviklingen av korrelasjonsverktøyet er visse inndataparametrer ikke lenger nødvendige, mens andre 

data av administrativ art bør tilføyes for å sikre en sporbar og kontrollerbar prosess. 

5) Det bør også innføres bruk av elektroniske hash-koder for korrelasjonsverktøyets utdatafiler. Enkelte begrensede og 

ikke-fortrolige utdata fra korrelasjonsverktøyet bør gjøres tilgjengelige for Kommisjonen for å sikre en uavbrutt 

utvikling og forbedring av korrelasjonsverktøyet og gi mulighet for ytterligere verifisering av korrelasjonsresultatene. 

6) Beregningen av NEDC-referanseverdien for CO2- bør forenkles ved å fjerne behovet for etterbehandling av prøvings-

resultatene for WLTP og beregning av differansen mellom korrelasjonsverktøyets simulerte WLTP-CO2-verdi og NEDC-

CO2-verdien. Den nye beregningsmetoden gir en absolutt NEDC-CO2-referanseverdi, og korrelasjonsverktøyets eventuelle 

avvik bør være lett å beregne og vise i den ikke-fortrolige sammenfattende filen med utdata. Denne framgangsmåten 

reduserer i vesentlig grad risikoen for feil ved beregningen av referanseverdiene.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 177 av 8.7.2017, s. 11, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 73/2018 av 23. mars 2018 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 6 av 30.1.2020, s. 63. 

(1) EUT L 140 av 5.6.2009, s. 1. 

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1153 av 2. juni 2017 om fastsettelse av en metode for å bestemme korrelasjons-

parametrene som er nødvendige for å gjenspeile endringen i den påbudte prøvingsprosedyren, og om endring av forordning (EU) 

nr. 1014/2010 (EUT L 175 av 7.7.2017, s. 679). 

(3) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1152 av 2. juni 2017 om fastsettelse av en metode for å bestemme korrelasjons-

parametrene som er nødvendige for å gjenspeile endringen i den påbudte prøvingsprosedyren for lette nyttekjøretøyer, og om endring av 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 293/2012 (EUT L 175 av 7.7.2017, s. 644). 

(4) Reglement nr. 83 fra De forente nasjoners økonomiske kommisjon for Europa (UN-ECE) — Ensartede bestemmelser om godkjenning av 

kjøretøyer med hensyn til utslipp av forurensende stoffer i samsvar med kravene til drivstoff [2015/1038] (EUT L 172 av 3.7.2015, s. 1). 

2020/EØS/45/90 
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7) Det er dessuten hensiktsmessig å forenkle beregningen av verdiene for fasespesifikt drivstofforbruk og drivstofforbruk 

ved blandet kjøring. Drivstofforbruket bør beregnes på grunnlag av den endelige NEDC-CO2-verdien (angitt av 

produsenten, i henhold til korrelasjonsverktøyet eller ut fra prøving med kjøretøyet) ved hjelp av formlene angitt i 

vedlegg XII til kommisjonsforordning (EF) nr. 692/2008(1). 

8) Vedlegg I og II til gjennomføringsforordning (EU) 2017/1153 bør derfor endres. 

9) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Komiteen for klimaendringer — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg I til gjennomføringsforordning (EU) 2017/1153 endres i samsvar med vedlegg I til denne forordning. 

Artikkel 2 

Vedlegg I til kommisjonsforordning (EU) nr. 1014/2010(2) endres i samsvar med vedlegg II til denne forordning. 

Artikkel 3 

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 6. juni 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  

  

(1) Kommisjonsforordning (EF) nr. 692/2008 av 18. juli 2008 om gjennomføring og endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 715/2007 om typegodkjenning av motorvogner med hensyn til utslipp fra lette person- og nyttekjøretøyer (Euro 5 og Euro 6), og om 

tilgang til opplysninger om reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer (EUT L 199 av 28.7.2008, s. 1). 

(2) Kommisjonsforordning (EU) nr. 1014/2010 av 10. november 2010 om overvåking og rapportering av data om registrering av nye 

personbiler i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 443/2009 (EUT L 293 av 11.11.2010, s. 15). 
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VEDLEGG I 

I vedlegg I til gjennomføringsforordning (EU) 2017/1153 gjøres følgende endringer: 

 1) Nr. 2.1.2 skal lyde: 

«2.1.2. Utpeking av brukere av korrelasjonsverktøyet 

Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om de kontaktpersonene som har ansvar for å bruke korrelasjons-

verktøyet hos godkjenningsmyndigheten og eventuelt hos de tekniske instansene. Det skal utpekes bare én 

kontaktperson hos den enkelte myndighet eller tekniske instans. Opplysningene som gis til Kommisjonen, skal 

inneholde følgende: navn på organisasjon, navn på ansvarlig person, postadresse, e-postadresse og telefonnummer. 

Disse opplysningene skal sendes til følgende e-postadresse(*): 

EC-CO2-LDV-IMPLEMENTATION@ec.europa.eu 

Elektroniske signeringsnøkler med henblikk på bruk av korrelasjonsverktøyet skal leveres bare på anmodning fra 

kontaktpersonen(**). Kommisjonen skal offentliggjøre en veiledning om framgangsmåten som skal følges ved 

slike anmodninger. 

  

(*) Eventuelle oppdateringer av adressen blir kunngjort på nettstedet. 

(**) Elektroniske signeringsnøkler leveres av Europakommisjonens felles forskningssenter.» 

 2) I nr. 2.2 skal bokstav a) og b) lyde: 

«a) Dersom det utføres to typegodkjenningsprøvinger, skal prøvingsresultatene med de høyeste CO2-utslippene for 

blandet kjøring brukes. 

b) Dersom det utføres tre typegodkjenningsprøvinger, skal prøvingsresultatene med medianverdien for CO2-utslippene 

for blandet kjøring brukes. 

 3) Nr. 2.3.1 skal lyde: 

«2.3.1. Bestemmelse av kjøretøyets treghet i henhold til NEDC 

NEDC-referansemassen for kjøretøy H, og eventuelt kjøretøy L og R, skal bestemmes som følger: 

RMn,L = (MROL - 75 + 100) [kg] 

RMn,H = (MROH - 75 + 100) [kg] 

RMn,R = (MROR - 75 + 100) [kg] 

der 

kjøretøy R er det representative kjøretøyet i matrisefamilien for kjøremotstand som definert i nr. 5.1 i delvedlegg 

4 i vedlegg XXI til kommisjonsforordning (EU) 2017/1151(*), 

MRO er massen i driftsferdig stand som definert i artikkel 2 nr. 4 bokstav a) i kommisjonsforordning (EU) 

nr. 1230/2012(**) for henholdsvis kjøretøy H, L og R. 

Referansemassen som skal brukes som inndata ved simuleringene og eventuelt ved fysisk prøving av kjøretøyet, 

er treghetsverdien angitt i tabell 3 i vedlegg 4a til UN-ECE-reglement nr. 83, som tilsvarer referansemassen RM, 

som bestemmes i samsvar med dette nummer og betegnes TMn,L, TMn,H og TMn,R. 

  

(*) Kommisjonsforordning (EF) nr. 2017/1151 av 1. juni 2017 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 715/2007 om typegodkjenning av motorvogner med hensyn til utslipp fra lette person- og nyttekjøretøyer (Euro 5 og 

Euro 6) og om tilgang til opplysninger om reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer, om endring av europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2007/46/EF, kommisjonsforordning (EF) nr. 692/2008 og kommisjonsforordning (EU) nr. 1230/2012 og om 

oppheving av forordning (EF) nr. 692/2008 (EUT L 175 av 7.7.2017, s. 1). 

(**) Kommisjonsforordning (EU) nr. 1230/2012 av 12. desember 2012 om gjennomføring av europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 661/2009 med hensyn til krav til typegodkjenning av masser og dimensjoner for motorvogner og 

deres tilhengere, og om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF (EUT L 353 av 21.12.2012, s. 31).»  
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 4) Nr. 2.3.5 og 2.3.6 skal lyde: 

«2.3.5. Bestemmelse av forskjellen i anbefalt dekktrykk 

I henhold til nr. 6.6.3 i tillegg 3 til vedlegg I til forordning (EU) 2017/1151 skal laveste anbefalte dekktrykk for 

kjøretøyets prøvingsmasse brukes ved rulling i frigir for bestemmelse av kjøremotstand, men for NEDC er dette 

ikke presisert. Dekktrykket som skal tas i betraktning ved beregning av NEDC-kjøremotstand i samsvar med nr. 

2.3.8, er gjennomsnittet for de to akslene av gjennomsnittet av laveste og høyeste tillatte dekktrykk for de valgte 

dekkene på hver aksel for kjøretøyets NEDC-referansemasse. Beregningen skal foretas for kjøretøy H, og 

eventuelt for kjøretøy L og R, i samsvar med følgende formel: 

For kjøretøy H: 𝑃𝑎𝑣𝑔,𝐻 = (
𝑃𝑚𝑎𝑥,𝐻+𝑃𝑚𝑖𝑛,𝐻

2
)  

For kjøretøy L: 𝑃𝑎𝑔,𝐿 = (
𝑃𝑚𝑎𝑥,𝐿+𝑃𝑚𝑛,𝐿

2
)  

For kjøretøy R: 𝑃𝑎𝑣𝑔,𝑅 = (
𝑃𝑚𝑎,𝑅+𝑃𝑚𝑖,𝑅

2
)
′
 

der 

Pmax er gjennomsnittet av høyeste tillatte dekktrykk for de valgte dekkene for de to akslene, 

Pmin er gjennomsnittet av laveste tillatte dekktrykk for de valgte dekkene for de to akslene. 

Den tilsvarende motstandsvirkningen på kjøretøyet beregnes ved hjelp av følgende formler for kjøretøy H, L og 

R: 

For kjøretøy H: 𝑇𝐻 = (
𝑃𝑎𝑣𝑔,𝐻

𝑃𝑚𝑖,𝐻
)
−0,4

 

For kjøretøy L: 𝑇𝐿 = (
𝑃𝑎𝑣,𝐿

𝑃𝑚𝑖,𝐿
)
−0,4

 

For kjøretøy R: 𝑇𝑅 = (
𝑃𝑎𝑣𝑔,𝑅

𝑃𝑚𝑛,𝑅
)
−0,4

 

2.3.6. Bestemmelse av dekkets mønsterdybde (TTD) 

I henhold til nr. 4.2.2.2 i delvedlegg 4 i vedlegg XXI til forordning (EU) 2017/1151 er dekkets minste tillatte 

mønsterdybde 80 % ved WLTP-prøvingen, mens minste tillatte mønsterdybde ved NEDC-prøvingen i henhold til 

nr. 4.2 i tillegg 7 til vedlegg 4a til UN-ECE-reglement nr. 83 er 50 % av den nominelle verdien. Dette gir en 

gjennomsnittlig differanse på 2 mm i mønsterdybde mellom de to prosedyrene. Den tilsvarende virkningen med 

hensyn til motstand som virker på kjøretøyet, skal med henblikk på beregning av NEDC-kjøremotstand i nr. 2.3.8 

bestemmes ved hjelp av følgende formler for kjøretøy H, L og R: 

For kjøretøy H: 𝑇𝑇𝐻 = (2 ∙
0,1∙𝑅𝑛,∙9,81

1 000
)  

For kjøretøy L: 𝑇𝑇𝐷𝐿 = (2 ∙
0,1∙𝑅𝑛,𝐿∙9,81

1 000
)  

For kjøretøy R: 𝑇𝑇𝑅 = (2 ∙
0,1∙𝑅𝑛,𝑅∙9,81

1 000
)  

der 

RMn,H, RMn,L og RMn,R er referansemassene for kjøretøy H, L og R, bestemt i samsvar med nr. 2.3.1.»  
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 5) I nr. 2.3.8.1 skal nye to ledd lyde: 

«NEDC-koeffisientene for kjøremotstand skal beregnes i samsvar med formlene angitt i nr. 2.3.8.1.1 (for kjøretøy H) og i 

nr. 2.3.8.1.2 (for kjøretøy L). 

Med mindre annet er angitt, skal formlene brukes både for simuleringer og for fysiske prøvinger av kjøretøyet.» 

 6) Nr. 2.3.8.2 skal lyde: 

«2.3.8.2. Bestemmelse av kjøremotstander dersom motstandene med henblikk på WLTP-prøvingen er bestemt i samsvar 

med nr. 5 i delvedlegg 4 i vedlegg XXI til forordning (EU) 2017/1151. 

2.3.8.2.1. Matrisefamilien for kjøremotstand i samsvar med nr. 5.1 i delvedlegg 4 i vedlegg XXI til forordning (EU) 

2017/1151 

Dersom kjøremotstanden for et kjøretøy er beregnet i samsvar med nr. 5.1 i delvedlegg 4 i vedlegg XXI til 

forordning (EU) 2017/1151, skal NEDC-kjøremotstanden som brukes som inndata til simuleringene med 

korrelasjonsverktøyet, bestemmes som følger: 

a) Tabellverdier for NEDC-kjøremotstand i samsvar med tabell 3 i vedlegg 4a til UN-ECE-reglement nr. 83 

Kjøretøy H: 

F0n,H = T0n,H + (F0w,H – Aw,H) 

F1n,H = F1w,H – Bw,H 

F2n,H = T2n,H + (F2w,H – Cw,H) 

Kjøretøy L: 

F0n,L = T0n,L + (F0w,L – Aw,L) 

F1n,L = F1w,L – Bw,L 

F2n,L = T2n,L + (F2w,L – Cw,L) 

der 

F0n,i, F1n,i, F2n,i, med i = H,L er koeffisientene for NEDC-kjøremotstand for kjøretøy H eller L, 

T0n,i, T2n,i, med i = H,L er koeffisientene for NEDC-rulledynamometer for kjøretøy H eller  

L bestemt i samsvar med tabell 3 i vedlegg 4a til UN-ECE-reglement nr. 83, 

AW,H/L, BW,H/L, CW,H/L er rulledynamometerkoeffisientene for kjøretøyet som brukes til å forberede 

rulledynamometeret i samsvar med nr. 7 og 8 i delvedlegg 4 i vedlegg XXI 

til forordning (EU) 2017/1151. 

b) NEDC-kjøremotstand utledet fra det representative kjøretøyet 

Når det gjelder kjøretøyer som er konstruert for en største teknisk tillatt totalmasse på minst 3 000 kg, kan 

NEDC-kjøremotstanden på anmodning fra produsenten bestemmes i samsvar med følgende: 

1) Bestemmelse av koeffisienter for kjøremotstand for det representative kjøretøyet for matrisefamilien 

for kjøremotstand 

i) Virkning av forskjeller i treghet: 

F0n,R
1 = F0w,R ∙ (

RMn,R

TMw,R
) 

der faktorene i formelen er som definert i nr. 2.3.1 med unntak av følgende: 

F0w,R er kjøremotstandskoeffisienten F0 bestemt for WLTP-prøvingen av kjøretøy R; TMw,R er WLTP-

prøvingsmassen som brukes for det representative kjøretøyet R. 
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ii) Virkning av forskjeller i dekktrykk: 

𝐹0𝑛,𝑅
2 = 𝐹0𝑛,𝑅

1 ∙ 𝑇𝑃𝑅 

der faktorene i formelen er som definert i nr. 2.3.5. 

iii) Virkning av tregheten i roterende deler: 

𝐹0𝑛,𝑅
3 = 𝐹0𝑛,𝑅

2 ∙ (
1,015

1,03
) 

Ved fysisk prøving av kjøretøyet brukes følgende formel: 

𝐹0𝑛,𝑅
3 = 𝐹0𝑛,𝑅

2 ∙ (
1

1,03
) 

iv) Virkning av forskjeller i dekkets mønsterdybde: 

𝐹0𝑛,𝑅
4 = 𝐹0𝑛,𝑅

3 − 𝑇𝑇𝐷𝑅 

der faktorene i formelen er som definert i nr. 2.3.6. 

v) Virkning av forberedelse: 

𝐹0𝑛,𝑅 = 𝐹0𝑛,𝑅
4 − 6 

Ved fysisk prøving av kjøretøyet brukes ikke korreksjonen for virkning av forberedelse. 

vi) Kjøremotstandskoeffisienten F1n for kjøretøy R bestemmes på følgende måte: 

Virkning av tregheten i roterende deler: 

𝐹1𝑛,𝑅 = 𝐹1𝑤,𝑅 ∙ (
1,015

1,03
) 

Ved fysisk prøving av kjøretøyet brukes følgende formel: 

𝐹1𝑛,𝑅 = 𝐹1𝑤,𝑅 ∙ (
1

1,03
) 

vii) Kjøremotstandskoeffisienten F2n for kjøretøy R skal bestemmes på følgende måte: 

Virkning av tregheten i roterende deler: 

𝐹2𝑛,𝑅 = 𝐹2𝑤,𝑅
∗ ∙ (

1,015

1,03
) 

Ved fysisk prøving av kjøretøyet brukes følgende formel: 

𝐹2𝑛,𝑅 = 𝐹2𝑤,𝑅
∗ ∙ (

1

1,03
) 

der faktoren F2w,R
∗  er kjøremotstandskoeffisienten F2 bestemt for WLTP-prøvingen av kjøretøy R der 

virkningen av alt aerodynamisk tilleggsutstyr er fjernet. 

2) Bestemmelse av koeffisienter for NEDC-kjøremotstand for kjøretøy H 

Ved beregning av NEDC-kjøremotstand for kjøretøy H skal følgende formel brukes: 

i) F0n,H for kjøretøy H skal bestemmes på følgende måte: 

𝐹0𝑛,𝐻 = 𝑀𝑎𝑥 ((0,05 ∙ 𝐹0𝑛,𝑅 + 0,95 ∙ (𝐹0𝑛,𝑅 ∙
𝑅𝑀𝑛,𝐻

𝑅𝑀𝑛,𝑅
+ (

𝑅𝑅𝐻−𝑅𝑅𝑟

1 000
) ∙ 9,81 ∙ 𝑅𝑀𝑛,𝐻)) ; (0,2 ∙ 𝐹0𝑛,𝑅 + 0,8 ∙ (𝐹0𝑛,𝑅 ∙

𝑅𝑀𝑛,𝐻

𝑅𝑀𝑛,𝑅
+ (

𝑅𝑅𝐻−𝑅𝑅𝑟

1 000
) ∙ 9,81 ∙ 𝑅𝑀𝑛,)))  
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der 

F0n,R er den konstante koeffisienten for kjøremotstand for kjøretøy R uttrykt i N, 

RMn,H er referansemassen for kjøretøy H, 

RMn,R er referansemassen for kjøretøy R, 

RRH er dekkrullemotstanden for kjøretøy H i kg/tonn, 

RRR er dekkrullemotstanden for kjøretøy R i kg/tonn. 

ii) F2n,H for kjøretøy H skal bestemmes på følgende måte: 

𝐹2𝑛,𝐻 = 𝑀𝑎𝑥 ((0,05 ∙ 𝐹2𝑛,𝑅 + 0,95 ∙ 𝐹2𝑛,𝑅 ∙
𝐴𝑓,𝐻

𝐴𝑓,𝑅
) ; (0,2 ∙ 𝐹2𝑛,𝑅 + 0,8 ∙ 𝐹2𝑛,𝑅 ∙

𝐴𝑓,𝐻

𝐴𝑓,𝑅
)) 

der 

F2n,R er kjøremotstandskoeffisient av annen orden for kjøretøy R i N/(km/t)2, 

Af,H er frontarealet for kjøretøy H i m2, 

Af,R er frontarealet for kjøretøy R i m2. 

iii) F1n,H for kjøretøy H skal settes til 0. 

3) Bestemmelse av koeffisienten for NEDC-kjøremotstand for kjøretøy L 

Ved beregning av NEDC-kjøremotstand for kjøretøy L skal følgende formel brukes: 

i) F0n,L for kjøretøy L skal bestemmes på følgende måte: 

𝐹0𝑛,𝐿 = 𝑀𝑎𝑥 ((0,05 ∙ 𝐹0𝑛,𝑅 + 0,95 ∙ (𝐹0𝑛,𝑅 ∙
𝑅𝑀𝑛,𝐿

𝑅𝑀𝑛,𝑅
+ (

𝑅𝑅𝐿 − 𝑅𝑅𝑟

1 000
) ∙ 9,81 ∙ 𝑅𝑀𝑛,𝐿)) ; (0,2 ∙ 𝐹0𝑛,𝑅 + 0,8 ∙ (𝐹0𝑛,𝑅 ∙

𝑅𝑀𝑛,𝐿

𝑅𝑀𝑛,𝑅
+ (

𝑅𝑅𝐿 − 𝑅𝑅𝑟

1 000
) ∙ 9,81 ∙ 𝑅𝑀𝑛,𝐿))) 

der 

F0n,R er den konstante koeffisienten for kjøremotstand for kjøretøy R uttrykt i N, 

RMn,L er referansemassen for kjøretøy L, 

RMn,R er referansemassen for kjøretøy R, 

RR,L er dekkrullemotstanden for kjøretøy R i kg/tonn, 

RRR er dekkrullemotstanden for kjøretøy R i kg/tonn. 

ii) F2n,L for kjøretøy L skal bestemmes på følgende måte: 

𝐹2𝑛,𝐿 = 𝑀𝑎𝑥 ((0,05 ∙ 𝐹2𝑛,𝑅 + 0,95 ∙ 𝐹2𝑛,𝑅 ∙
𝐴𝑓,𝐿

𝐴𝑓,𝑅
) ; (0,2 ∙ 𝐹2𝑛,𝑅 + 0,8 ∙ 𝐹2𝑛,𝑅 ∙

𝐴𝑓,𝐿

𝐴𝑓,𝑅
)) 

der 

F2n,R er kjøremotstandskoeffisient av annen orden for kjøretøy R i N/(km/t)2, 

Af,L er frontarealet for kjøretøy L i m2, 

Af,R er frontarealet for kjøretøy R i m2. 

iii) F1n,L for kjøretøy L skal settes til 0.  
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2.3.8.2.2. Standard kjøremotstand i samsvar med nr. 5.2 i delvedlegg 4 i vedlegg XXI til forordning (EU) 2017/1151 

Dersom standard kjøremotstand er beregnet i samsvar med nr. 5.2 i delvedlegg 4 i vedlegg XXI til forordning 

(EU) 2017/1151, skal NEDC-kjøremotstand beregnes i samsvar med nr. 2.3.8.2.1 bokstav a) i dette vedlegg. 

Ved fysisk prøving av kjøretøyet skal prøvingen utføres med koeffisientene for NEDC-rulledynamometer for 

kjøretøy H og L beregnet i samsvar med tabell 3 i vedlegg 4a til UN-ECE-reglement nr. 83.» 

 7) I avsnitt 2.4 gjøres følgende endringer i tabell 1: 

a) I raden for post 30 («Kjøretøyets treghet ved NEDC-prøving») skal henvisningen i kolonnen «Kilde» lyde: 

«Tabell 3 i vedlegg 4a til UN-ECE-reglement nr. 83 Skal fylles ut av typegodkjenningsmyndigheten eller den tekniske 

instansen»» 

b) Raden for post 34 skal lyde: 

«34 
WLTP-treghets-

innstilling 
kg 

Nr. 2.5.3 i delvedlegg 4 i vedlegg 

XXI til forordning (EU) 2017/1151 

Rulledynamometerets treghet som 

anvendes ved WLTP-prøving» 

c) I raden for post 59 («WLTP-kjølevæsketemperatur») skal henvisningen i kolonnen «Merknader» lyde: 

«Flere verdier: OBD-data, 1 Hz, oppløsning 1 °C» 

d) Radene for post 63–66 endres og ny rad 67 innsettes som følger: 

«63 

Angitt NEDC-CO2-

utslipp (blandet 

kjøring) for kjøretøy 

H og L 

gCO2/km 

 Angitt verdi for NEDC-prøving. 

Når det gjelder kjøretøyer med 

periodiske regenereringssystemer, 

skal verdien korrigeres med Ki-

faktoren 

64 
NEDC-hastighet 

(teoretisk) 
km/t 

Som definert i nr. 6 i vedlegg 4 til 

UN/ECE-reglement nr. 83 

Flere verdier: 1 Hz, oppløsning 

0,1 km/t. Dersom ikke angitt, 

brukes hastighetsprofilen definert i 

nr. 6 i vedlegg 4 til UN-ECE-

reglement nr. 83 

65 NEDC-gir (teoretisk) — Som ovenfor 

Flere verdier: 1 Hz. Dersom ikke 

angitt, brukes hastighetsprofilen 

definert i nr. 6 i vedlegg 4 til UN-

ECE-reglement nr. 83 

66 

Kjøretøygruppens 

identifikasjons-

nummer 

— 
Nr. 5.0 i vedlegg XXI til foror-

dning (EU) 2017/1151 
 

67 
Ki-regenere-

ringsfaktor 
— 

Tillegg 1 til delvedlegg 6 i vedlegg 

XXI til forordning (EU) 2017/1151 

For kjøretøyer uten periodiske 

regenereringssystemer er denne 

verdien lik 1. For kjøretøyer med 

periodiske regenereringssystemer 

settes denne verdien, dersom den 

ikke angis, til 1,05.» 

 8) I nr. 3.1 skal annet ledd lyde: 

«Dersom forskjellen mellom kjøretøy H og kjøretøy L skyldes bare forskjeller i tilleggsutstyr (dvs. at MRO, karosseriform 

og kjøremotstandskoeffisient er lik), skal NEDC-referanseverdien for CO2 bestemmes for bare kjøretøy H.» 
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 9) Nr. 3.1.1, 3.1.2 og 3.1.3 skal lyde: 

«3.1.1. Korrelasjonsverktøyets inndata og utdata 

3.1.1.1. Originalrapport med korrelasjonsverktøyets utdata 

Typegodkjenningsmyndigheten eller den utpekte tekniske instansen skal sikre at inndatafilen for korrelasjons-

verktøyet er fullstendig. Etter en fullført prøvingskjøring med korrelasjonsverktøyet skal det avgis en originalrapport 

med korrelasjonsverktøyets utdata, og den skal tildeles en hash-kode. Rapporten skal inneholde følgende delfiler: 

a) inndataene som angitt i nr. 2.4, 

b) utdataene som er resultatet av gjennomføringen av simuleringen, 

c) en sammenfattende fil som inneholder 

i) kjøretøygruppens identifikasjonsnummer, 

ii) differansen mellom produsentens angitte CO2-verdi og verdien som er resultatet fra korrelasjons-

verktøyet (CO2 for blandet kjøring), 

iii) ikke-fortrolige tekniske data (dvs. drivstofftype, slagvolum, type girkasse, turbo). 

3.1.1.2. Fullstendig korrelasjonsfil 

Dersom originalrapporten med korrelasjonsverktøyets utdata er avgitt i samsvar med nr. 3.1.1.1, skal typegod-

kjenningsmyndigheten eller eventuelt den utpekte tekniske instansen bruke de relevante kommandoene i 

korrelasjonsverktøyet til å sende den sammenfattende filen til en tidsstempeltjener som det returneres et 

tidsstemplet svar til avsenderen fra (med kopi til de relevante instansene i Kommisjonen), herunder et tilfeldig 

generert heltall mellom 1 og 99. 

Det skal opprettes en fullstendig korrelasjonsfil med det tidsstemplede svaret og originalrapporten med korrelasjons-

verktøyets utdata nevnt i nr. 3.1.1.1. Det skal tildeles en hash-kode til den fullstendige korrelasjonsfilen. Filen skal 

oppbevares av typegodkjenningsmyndigheten som en prøvingsrapport i samsvar med vedlegg VIII til direktiv 

2007/46/EF. 

3.1.2. NEDC-CO2-referanseverdi for kjøretøy H 

Korrelasjonsverktøyet skal brukes til å gjennomføre den simulerte NEDC-prøvingen av kjøretøy H ved hjelp av 

de relevante inndataene nevnt i nr. 2.4. 

NEDC-CO2-referanseverdien for kjøretøy H bestemmes som følger: 

CO2,H = NEDC CO2,C,H · Ki,H 

der 

CO2,H er NEDC-CO2-referanseverdien for kjøretøy H, 

NEDC CO2,C,H er korrelasjonsverktøyets simulerte NEDC-CO2-resultat for blandet kjøring for kjøretøy H, 

Ki,H er verdien bestemt i samsvar med tillegg 1 til delvedlegg 6 i vedlegg XXI til forordning (EU) 

2017/1151 for kjøretøy H. 

I tillegg til NEDC-CO2-referanseverdien skal korrelasjonsverktøyet også gi de fasespesifikke CO2-verdiene for 

kjøretøy H. 

3.1.3. NEDC-CO2-referanseverdi for kjøretøy L 

Dersom det er relevant, skal den simulerte NEDC-prøvingen av kjøretøy L gjennomføres ved hjelp av 

korrelasjonsverktøyet og de relevante inndataene nevnt i nr. 2.4.  
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NEDC-CO2-referanseverdien for kjøretøy L bestemmes som følger: 

CO2,L = NEDC CO2,C,L · Ki,L 

der 

CO2,L er NEDC-CO2-referanseverdien for kjøretøy L, 

NEDC CO2,C,L er korrelasjonsverktøyets simulerte NEDC-CO2-resultat for blandet kjøring for kjøretøy L, 

Ki,L er verdien bestemt i samsvar med tillegg 1 til delvedlegg 6 i vedlegg XXI til forordning (EU) 

2017/1151 for kjøretøy L. 

I tillegg til NEDC-CO2-referanseverdien skal korrelasjonsverktøyet også gi de fasespesifikke CO2-verdiene for 

kjøretøy L.» 

10) Nr. 3.2.6 skal lyde: 

«3.2.6. Dersom det tilfeldig genererte tallet nevnt i nr. 3.1.1.2 er på mellom 90 og 99, skal kjøretøyet velges ut til en 

fysisk måling etter framgangsmåten nevnt i vedlegg XII til forordning (EF) nr. 692/2008, idet det tas hensyn til 

presiseringene angitt i avsnitt 2 i dette vedlegg. Prøvingsresultatene skal dokumenteres i samsvar med vedlegg 

VIII til direktiv 2007/46/EF. 

Dersom NEDC-CO2-verdien for både kjøretøy H og kjøretøy L bestemmes i samsvar med nr. 3.2.1, skal 

kjøretøykonfigurasjonen som velges til fysisk måling, være kjøretøy L dersom det vilkårlige tallet er i intervallet 

90–94, og kjøretøy H dersom det vilkårlige tallet er i intervallet 95–99. 

Dersom NEDC-CO2-verdien bestemmes i samsvar med nr. 3.2.1 for bare ett av kjøretøyene H eller L i 

interpolasjonsfamilien, skal det kjøretøyet velges ut til en fysisk måling dersom det tilfeldige tallet er på mellom 

90 og 99. 

Dersom NEDC-CO2-verdiene ikke bestemmes i samsvar med nr. 3.2.1, men kjøretøy H og L prøves fysisk, skal 

det ikke tas hensyn til det vilkårlige tallet.» 

11) I nr. 3.2.8 skal annet ledd lyde: 

«De-faktoren skal beregnes med tre desimaler og registreres i typegodkjenningsdokumentet og i samsvarssertifikatet.» 

12) Nr. 3.3.1, 3.3.2 og 3.3.3 skal lyde: 

«3.3.1. Beregning av fasespesifikke NEDC-CO2-verdier for kjøretøy H 

De fasespesifikke NEDC-verdiene for kjøretøy H beregnes som følger: 

NEDC CO2,p,H = NEDC CO2,p,H,c · CO2,AF,H 

der 

p er NEDC-fasen «UDC» eller «EUDC», 

NEDC CO2,p,H,c er korrelasjonsverktøyets simulerte NEDC-CO2-verdi for fase p nevnt i nr. 3.1.2 eller 

eventuelt det fysiske måleresultat som nevnt i nr. 3.2.2, 

NEDC CO2,p,H er den fasespesifikke NEDC-verdien for kjøretøy H for den aktuelle fase p (i gCO2/km), 

CO2,AF,H er justeringsfaktoren for kjøretøy H beregnet som forholdet mellom NEDC-CO2-verdien 

bestemt i samsvar med nr. 3.2 og korrelasjonsverktøyets simulerte NEDC-prøvingsresultat 

nevnt i nr. 3.1.2 eller eventuelt resultatet av den fysiske målingen. 
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3.3.2. Beregning av fasespesifikke NEDC-CO2-verdier for kjøretøy L 

De fasespesifikke NEDC-verdiene for kjøretøy L beregnes som følger: 

NEDC CO2,p,L = NEDC CO2,p,L,c · CO2,AF,L 

der 

p er NEDC-fasen «UDC» eller «EUDC», 

NEDC CO2,p,L,c er korrelasjonsverktøyets simulerte NEDC-CO2-verdi for fase p nevnt i nr. 3.1.2 eller 

eventuelt det fysiske måleresultat som nevnt i nr. 3.2.2, 

NEDC CO2,p,L er den fasespesifikke NEDC-verdien for kjøretøy L for den aktuelle fase p (i gCO2/km), 

CO2,AF,L er justeringsfaktoren for kjøretøy L beregnet som forholdet mellom NEDC-CO2-verdien 

bestemt i samsvar med nr. 3.2 og korrelasjonsverktøyets simulerte NEDC-prøvingsresultat 

nevnt i nr. 3.1.2 eller eventuelt resultatet av den fysiske målingen. 

3.3.3. Beregning av NEDC-drivstofforbruk for kjøretøy H og L 

3.3.3.1. Beregning av NEDC-drivstofforbruk (blandet kjøring) 

NEDC-drivstofforbruk (blandet kjøring) for kjøretøy H og L beregnes ved hjelp av NEDC-CO2-utslippene ved 

blandet kjøring bestemt i samsvar med nr. 3.2 og i samsvar med bestemmelsene angitt i vedlegg XII til 

forordning (EF) nr. 692/2008. Utslippene av andre forurensende stoffer som har betydning for beregningen av 

drivstofforbruket (hydrokarboner, karbonmonoksid), skal anses å være lik 0 (null) g/km. 

3.3.3.2. Beregning av fasespesifikt NEDC-drivstofforbruk 

Fasespesifikt NEDC-drivstofforbruk for kjøretøy H og L beregnes ved hjelp av de fasespesifikke NEDC-CO2-

utslippene bestemt i samsvar med nr. 3.3 og i samsvar med bestemmelsene angitt i vedlegg XII til forordning 

(EF) nr. 692/2008. Utslippene av andre forurensende stoffer som har betydning for beregningen av 

drivstofforbruket (hydrokarboner, karbonmonoksid), skal anses å være lik 0 (null) g/km.» 

13) Nytt nr. 4.2.1.4a skal lyde: 

«4.2.1.4a. NEDC-kjøremotstander utledet fra det representative kjøretøyet for en matrisefamilie for kjøremotstand 

Dersom NEDC-kjøremotstanden for det representative kjøretøyet er beregnet ut fra et representativt kjøretøy i 

henhold til WLTP i samsvar med nr. 2.3.8.2.1 bokstav b), skal NEDC-kjøremotstanden for det enkelte kjøretøy 

beregnes ved hjelp av følgende formler: 

a) F0n,ind for det enkelte kjøretøyet bestemmes som følger: 

𝐹0𝑛,𝑖𝑛𝑑 = 𝑀𝑎𝑥 ((0,05 ∙ 𝐹0𝑛,𝑅 + 0,95 ∙ (𝐹0𝑛,𝑅 ∙
𝑅𝑀𝑛,𝑖𝑛𝑑

𝑅𝑀𝑛,𝑅

+ (
𝑅𝑅𝑖𝑛𝑑 − 𝑅𝑅𝑟

1 000
) ∙ 9,81 ∙ 𝑅𝑀𝑛,𝑖𝑛𝑑)) ; (0,2 ∙ 𝐹0𝑛,𝑅 + 0,8 ∙ (𝐹0𝑛,𝑅 ∙

𝑅𝑀𝑛,𝑖𝑛𝑑

𝑅𝑀𝑛,𝑅

+ (
𝑅𝑅𝑖𝑛𝑑 − 𝑅𝑅𝑟

1 000
) ∙ 9,81 ∙ 𝑅𝑛,𝑖𝑛𝑑))) 

der 

F0n,R er den konstante kjøremotstandskoeffisienten for kjøretøy R uttrykt i N, 

RMn,ind er referansemassen for det enkelte kjøretøyet, 

RMn,R er referansemassen for kjøretøy R, 

RR,ind er dekkrullemotstanden for det enkelte kjøretøyet i kg/tonn, 

RRR er dekkrullemotstanden for kjøretøy R i kg/tonn. 
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b) F2n,ind for det enkelte kjøretøyet bestemmes som følger: 

𝐹2𝑛,𝑖𝑛𝑑 = 𝑀𝑎𝑥 ((0,05 ∙ 𝐹2𝑛,𝑅 + 0,95 ∙ 𝐹2𝑛,𝑅 ∙
𝐴𝑓,𝑖𝑛𝑑

𝐴𝑓,𝑅
) ; (0,2 ∙ 𝐹2𝑛,𝑅 + 0,8 ∙ 𝐹2𝑛,𝑅 ∙

𝐴𝑓,𝑖𝑛𝑑

𝐴𝑓,
)) 

der 

F2n,R er kjøremotstandskoeffisient av annen orden for kjøretøy R i N/(km/t)2, 

Af,ind er det enkelte kjøretøyets frontareal i m2, 

Af,R er frontarealet for kjøretøy R i m2. 

c) F1n,ind for det enkelte kjøretøyet settes til 0.» 

14) I nr. 5 bokstav a) endres «Utdatarapporten for korrelasjonsverktøyet» til «Den fullstendige korrelasjonsfilen». 

 _____  

VEDLEGG II 

I vedlegg I til forordning (EU) nr. 1014/2010 innsettes følgende rad i tabellen «Datakilder»: 

«Kjøretøygruppens understellsnummer  Nr. 5.0 i vedlegg XXI til kommisjonsforordning (EU) 

2017/1151(*) 

(*) Kommisjonsforordning (EU) 2017/1151 av 1. juni 2017 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 715/2007 om 

typegodkjenning av motorvogner med hensyn til utslipp fra lette person- og nyttekjøretøyer (Euro 5 og Euro 6) og om tilgang til opplysninger 

om reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer, om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF, kommisjonsforordning (EF) 

nr. 692/2008 og kommisjonsforordning (EU) nr. 1230/2012 og om oppheving av kommisjonsforordning (EF) nr. 692/2008 (EUT L 175 av 

7.7.2017, s. 1).» 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2016/1928 

av 4. november 2016 

om bestemmelse av last fraktet med andre kategorier av skip enn passasjer-, roro- og containerskip i henhold 

til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/757 om overvåking, rapportering og kontroll av 

karbondioksidutslipp fra sjøtransport(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/757 av 29. april 2015 om overvåking, rapportering og 

kontroll av karbondioksidutslipp fra sjøtransport og om endring av direktiv 2009/16/EF(1), særlig vedlegg II del A nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Reglene for overvåking av fraktet last og andre relevante opplysninger er fastsatt i vedlegg II til forordning (EU) 

2015/757. Særlig skal bestemmelse av last fraktet med andre kategorier av skip enn passasjer-, roro- og containerskip 

foretas i samsvar med parametrene fastsatt i del A nr. 1 bokstav g) i nevnte vedlegg. 

2) For oljetankskip, kjemikalietankskip, gasstankskip, bulkskip, kjøleskip og kombinasjonsskip er det hensiktsmessig å 

sikre at bestemmelse av den gjennomsnittlige driftsmessige indikatoren for energieffektivitet er i samsvar med IMOs 

retningslinjer for frivillig bruk av den driftsmessige indikatoren for energieffektivitet for skip (EEOI)(2), ettersom disse 

retningslinjene gjenspeiler bransjepraksis. 

3) Når det gjelder LNG-tankskip og container-/roro-lasteskip, bør parameteren som skal benyttes ved beregning av fraktet 

last, gjenspeile bransjepraksis og sikre at de framlagte opplysningene er korrekte og sammenlignbare over tid. 

4) Når det gjelder stykkgodsskip, bør bestemmelse av fraktet last følge en spesielt utviklet tilnærmingsmåte som tar hensyn 

til endringer i lastetetthet som har betydning for denne kategorien av skip. Det er hensiktsmessig at disse opplysningene 

på frivillig grunnlag utfylles med ytterligere data, i samsvar med IMOs retningslinjer for frivillig bruk av den 

driftsmessige indikatoren for energieffektivitet for skip (EEOI). 

5) Når det gjelder transportskip for kjøretøyer, bør bestemmelse av fraktet last skje etter en fleksibel metode basert på to 

alternativer. For bedre å gjenspeile volumets særlige betydning bør det være mulig på frivillig grunnlag å angi 

opplysninger om en supplerende parameter. 

6) Roro-passasjerskip bør anses som et særtilfelle, der særlige vilkår gjelder. På bakgrunn av de forskjellige tjenestene som 

tilbys av roro-passasjerskip og for bedre å gjenspeile bransjepraksis, bør det benyttes to parametrer for å angi fraktet 

last. 

7) For andre skipstyper som verken faller inn under noen av kategoriene foran eller under kategoriene i del A nr. 1 bokstav 

d), e) og f) i vedlegg II til forordning (EU) 2015/757, bør en fleksibel tilnærming tillates, slik at mangfoldet av skip som 

transporterer svært ulike typer frakt, fullt ut gjenspeiles. For å sikre opplysningenes konsekvens og sammenlignbarhet 

over tid i samsvar med artikkel 4 nr. 3 i forordning (EU) 2015/757 skal selskapets valg av den mest hensiktsmessige 

parameteren for fraktet last dokumenteres i skipets overvåkingsplan og anvendes i samsvar med denne.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 299 av 5.11.2016, s. 22, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 74/2018 av  

23. mars 2018 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 6 av 30.1.2020,  

s. 64. 

(1) EUT L 123 av 19.5. 2015, s. 55. 

(2) MEPC.1/rundskr. 684. 

2020/EØS/45/91 
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8) Kommisjonen har rådført seg med berørte parter om beste bransjepraksis i saker som omfattes av denne forordning. 

Rådføringen ble gjennomført gjennom overvåkingsundergruppen for MRV innen skipsfart nedsatt innenfor rammen av 

Det europeiske forum for bærekraftig skipsfart. 

9) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Komiteen for klimaendringer nedsatt ved artikkel 26 

i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 525/2013(1). 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Formål 

I denne forordning fastsettes regler som angir de parametrene som gjelder for bestemmelse av last fraktet med andre kategorier 

av skip enn passasjer-, roro- og containerskip, med henblikk på overvåking av andre relevante opplysninger per reise i henhold 

til artikkel 9 nr. 1 i forordning (EU) 2015/757. 

Artikkel 2 

Definisjoner 

I denne forordning menes med 

1) «oljetankskip» et skip bygd eller tilpasset først og fremst for frakt av råolje eller petroleumsprodukter i bulk i sine 

lasterom, unntatt kombinasjonsskip, tankskip for frakt av skadelige flytende stoffer («NLS»-tankskip) eller gasstankskip, 

2) «kjemikalietankskip» et lasteskip bygd eller tilpasset for bulkfrakt av ethvert flytende produkt oppført i kapittel 17 i 

internasjonalt regelverk for bygging og utrustning av skip som frakter farlige kjemikalier i bulk(2), eller et skip bygd eller 

tilpasset for å frakte en last av skadelige flytende stoffer i bulk, 

3) «LNG-tankskip» et tankskip for bulkfrakt av flytende naturgass (LNG) (hovedsakelig metan) i atskilte, isolerte tanker, 

4) «gasstankskip» et tankskip for bulkfrakt av andre flytende gasser enn LNG, 

5) «bulkskip» et skip som hovedsakelig er ment å frakte tørrlast i bulk, herunder skipstyper som malmskip i henhold til regel 

1 i kapittel XII i Den internasjonale konvensjon om sikkerhet for menneskeliv til sjøs av 1998 (SOLAS-konvensjonen), 

men unntatt kombinasjonsskip, 

6) «stykkgodsskip» et skip med skrog med ett eller flere dekk konstruert hovedsakelig for frakt av stykkgods, unntatt 

spesialiserte tørrlastskip, som ikke inngår i beregningen av referanselinjer for stykkgodsskip, det vil si skip til transport av 

dyr, lekterskip, skip til transport av tunggods, skip til frakt av lystfartøyer og skip til frakt av kjernebrensel, 

7) «kjøleskip» et skip som er konstruert utelukkende for frakt av kjølt last i lasterom, 

8) «transportskip for kjøretøyer» et roro-lasteskip med flere dekk som er konstruert for transport av tomme biler og lastebiler, 

9) «kombinasjonsskip» et skip som er konstruert for å frakte både flytende og tørr last i bulk tilsvarende 100 % dødvekt, 

10) «roro-passasjerskip» et skip som fører mer enn 12 passasjerer og har roro-lasterom om bord,  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 525/2013 av 21. mai 2013 om en ordning for overvåking og rapportering av 

klimagassutslipp og for rapportering av andre opplysninger på nasjonalt plan og unionsplan som er relevante for klimaendring, og om 

oppheving av vedtak 280/2004/EF (EUT L 165 av 18.6.2013, s. 13). 

(2) Endret ved MEPC.225(64) og MSC.340(91). 
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11) «container/roro-lasteskip» en kombinasjon av et containerskip og et roro-lasteskip, oppdelt i seksjoner, 

12) «dødvekt» et skips målte volumdeplasement i tonn i lastet tilstand multiplisert med den relative vanntettheten ved avgang 

fratrukket skipets lettvekt og vekten av drivstoffet om bord, bestemt ved starttidspunktet for den aktuelle reisen, 

13) «målt volumdeplasement» for et skip med metallskrog volumet av skipets deplasement uttrykt i kubikkmeter målt til 

spantenes ytterside eksklusive utbygg, og for et skip med skrog av et annet materiale deplasementets volum uttrykt i 

kubikkmeter målt til skrogets ytterside, 

14) «lettvekt» skipets faktiske vekt uten drivstoff, passasjerer, last, vann og andre forbruksvarer om bord, uttrykt i tonn. 

Artikkel 3 

Parametrer for bestemmelse av «fraktet last» per skipskategori 

«Fraktet last» i forbindelse med overvåking av andre relevante opplysninger per reise i henhold til artikkel 9 nr. 1 i forordning 

(EU) 2015/757 skal bestemmes på følgende måte: 

a) For oljetankskip: som massen av lasten om bord. 

b) For kjemikalietankskip: som massen av lasten om bord. 

c) For LNG-tankskip: som volumet av lasten ved lossing, eller dersom lasten losses flere ganger i løpet av en reise, summen 

av last som losses i løpet av en reise og last som losses ved alle etterfølgende anløpshavner inntil ny last lastes. 

d) For gasstankskip: som massen av lasten om bord. 

e) For bulkskip: som massen av lasten om bord. 

f) For stykkgodsskip: som dødvekt for lastereiser og som null for ballastreiser. 

g) For kjøleskip: som massen av lasten om bord. 

h) For transportskip for kjøretøyer: som massen av last om bord, beregnet som faktisk masse eller antall lastenheter eller 

opptatte filmeter multiplisert med standardverdiene for deres vekt. 

i) For kombinasjonsskip: som massen av lasten om bord. 

j) For roro-passasjerskip: som antallet passasjerer og massen av last om bord, beregnet som faktisk masse eller antall 

lastenheter (lastebiler, biler osv.) eller opptatte filmeter multiplisert med standardverdiene for deres vekt. 

k) For container/roro-lasteskip: som mengden av last om bord, bestemt som summen av antall lastenheter (biler, tilhengere, 

lastebiler og andre standardenheter) multiplisert med en standardflate og høyden på dekket (avstanden mellom dørk og 

bærebjelke), antall opptatte filmeter multiplisert med høyden på dekket (for annen rorofrakt) og av antall TEU multiplisert 

med 38,3 m3. 

l) For andre skipstyper som ikke faller inn under noen av kategoriene nevnt i bokstav a)–k) eller under kategoriene i del A  

nr. 1 bokstav d), e) og f) i vedlegg II til forordning (EU) 2015/757: som massen av lasten om bord eller som dødvekt for 

lastereiser og som null for ballastreiser. 

I forbindelse med første ledd bokstav f) kan massen av lasten om bord benyttes som en tilleggsparameter, på frivillig basis. 

I forbindelse med første ledd bokstav h) kan dødvekt for lastereiser og null for ballastreiser benyttes som en tilleggsparameter, 

på frivillig basis. 
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Artikkel 4 

Ikrafttredelse 

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 4. november 2016. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  
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KOMMISJONSDIREKTIV (EU) 2017/2096 

av 15. november 2017 

om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/53/EF om kasserte kjøretøyer(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/53/EF av 18. september 2000 om kasserte kjøretøyer(1), særlig 

artikkel 4 nr. 2 bokstav b), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Artikkel 4 nr. 2 bokstav a) i direktiv 2000/53/EF forbyr bruk av bly, kvikksølv, kadmium og seksverdig krom i 

materialer og komponenter i kjøretøyer som er brakt i omsetning etter 1. juli 2003. 

2) Vedlegg II til direktiv 2000/53/EF inneholder en liste over kjøretøymaterialer og -komponenter som er unntatt fra 

forbudet i artikkel 4 nr. 2 bokstav a) i nevnte direktiv. Vedlegget skal endres regelmessig på bakgrunn av den tekniske 

og vitenskapelige utviklingen, og unntak 2 c) og unntak 3 og 5 om bruk av bly skal vurderes på nytt. 

3) En vurdering av den tekniske og vitenskapelige utviklingen har vist at bruken av bly fortsatt er uunngåelig for 

materialene og komponentene som omfattes av unntak 2 c). Nye opplysninger tyder imidlertid på at erstatninger for bly 

kan bli tilgjengelige for disse materialene og komponentene i nær framtid. Erstatninger for bly ventes å bli tilgjengelige 

for visse materialer og komponenter tidligere enn for andre, og det er derfor hensiktsmessig å dele unntak 2 c) i to poster 

med forskjellige datoer for ny gjennomgåelse på bakgrunn av framdriften i utviklingen av slike erstatninger. 

4) Vurderingen av den tekniske og vitenskapelige utviklingen har også vist at bruken av bly fortsatt er uunngåelig for 

materialene og komponentene som omfattes av unntak 3. Mulige erstatninger finnes, men må videreutvikles. Det bør 

derfor fastsettes en ny dato for ny gjennomgåelse av dette unntaket, idet det tas hensyn til framdriften i utviklingen av 

erstatninger. 

5) Vurderingen av den tekniske og vitenskapelige utviklingen har også vist at det allerede finnes alternativer til bly for 

visse materialer og komponenter som omfattes av unntak 5, men disse kan ikke benyttes i alle kjøretøyer som er 

omfattet av unntaket. Bruk av bly er fortsatt uunngåelig for de andre materialene og komponentene som omfattes av 

unntak 5. Dette unntaket bør derfor deles opp i to poster. For materialer og komponenter som det finnes alternativer til, 

bør det fastsettes en utløpsdato for unntaket som sikrer nok tid til at bruk av bly kan unngås i alle kjøretøyene det 

gjelder. Det bør fastsettes en ny dato for ny gjennomgåelse av unntaket som omfatter materialer og komponenter der 

bruk av bly fortsatt er uunngåelig, idet det tas hensyn til framdriften i utviklingen av erstatninger. 

6) Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 39 i europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2008/98/EF(2). 

VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

Artikkel 1 

Vedlegg II til direktiv 2000/53/EF erstattes med teksten i vedlegget til dette direktiv. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 299 av 16.11.2017, s. 24, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 75/2018 av  

23. mars 2018 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 6 av 30.1.2020,  

s. 65. 

(1) EFT L 269 av 21.10.2000, s. 34. 

(2) EUT L 312 av 22.11.2008, s. 3. 

2020/EØS/45/92 
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Artikkel 2 

1. Medlemsstatene skal innen 6. juni 2018 vedta og kunngjøre de lovene og forskriftene som er nødvendige for å 

etterkomme dette direktiv. De skal umiddelbart oversende Kommisjonen teksten til disse bestemmelsene. 

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 3 

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

Artikkel 4 

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 15. november 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

 «VEDLEGG II 

Materialer og komponenter som er unntatt fra artikkel 4 nr. 2 bokstav a) 

En høyeste konsentrasjonsverdi på opptil 0,1 vektprosent bly, seksverdig krom og kvikksølv og opptil 0,01 vektprosent 

kadmium godtas i homogent materiale. 

Reservedeler som er brakt i omsetning etter 1. juli 2003 og brukt i kjøretøyer som er brakt i omsetning før 1. juli 2003, bortsett 

fra avbalanseringslodd for hjul, kullbørster for elektriske motorer og bremsebelegg, er unntatt fra bestemmelsene i artikkel 4 

nr. 2 bokstav a) i direktiv 2000/53/EF. 

Materialer og komponenter Omfang av og utløpsdato for unntaket 

Merkes eller gjøres 

identifiserbare i samsvar med 

artikkel 4 nr. 2 bokstav b) iv) 

Bly som bestanddel i legeringer 

1 a) Stål beregnet på bearbeiding og satsvis varm-

galvaniserte stålkomponenter som inneholder 

opptil 0,35 vektprosent bly 

  

1 b) Kontinuerlig galvanisert stålplate som innehol-

der opptil 0,35 vektprosent bly 

Kjøretøyer typegodkjent før  

1. januar 2016 og reservedeler til 

disse kjøretøyene 

 

2 a) Aluminium beregnet på bearbeiding med et 

blyinnhold på opptil 2 vektprosent 

Som reservedeler til kjøretøyer som 

er brakt i omsetning før 1. juli 2005 

 

2 b) Aluminium med et blyinnhold på opptil  

1,5 vektprosent 

Som reservedeler til kjøretøyer som 

er brakt i omsetning før 1. juli 2008 

 

2 c) i) Aluminiumslegeringer beregnet på bearbeiding 

med et blyinnhold på opptil 0,4 vektprosent 

(1)  

2 c) ii) Aluminiumslegeringer som ikke inngår i post 2 

c) i), med et blyinnhold på opptil 0,4 vekt-

prosent(1a) 

(2)  

3 Kobberlegeringer som inneholder opptil 4 

vektprosent bly 

(1)  

4 a) Lagerskåler og -hylser Som reservedeler til kjøretøyer som 

er brakt i omsetning før 1. juli 2008 

 

4 b) Lagerskåler og -hylser i motorer, overføringsinn-

retninger og kompressorer til klimaanlegg 

Som reservedeler til kjøretøyer som 

er brakt i omsetning før 1. juli 2011 

 

Bly og blyforbindelser i komponenter 

5 a) Bly i batterier i høyspenningssystemer(2a) som 

brukes bare til framdrift i kjøretøyer i gruppe 

M1 og N1 

Kjøretøyer typegodkjent før  

1. januar 2019 og reservedeler til 

disse kjøretøyene 

X 
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Materialer og komponenter Omfang av og utløpsdato for unntaket 

Merkes eller gjøres 

identifiserbare i samsvar med 

artikkel 4 nr. 2 bokstav b) iv) 

5 b) Bly i batterier til bruk som ikke inngår i  

post 5 a) 

(1) X 

6 Vibrasjonsdempere Kjøretøyer typegodkjent før  

1. januar 2016 og reservedeler til 

disse kjøretøyene 

X 

7 a) Vulkaniseringsmidler og stabilisatorer til 

elastomerer som brukes i bremseslanger, driv-

stoffslanger, ventilasjonsslanger, elastomer-/ 

metalldeler i karosseriet samt motoroppheng 

Som reservedeler til kjøretøyer som 

er brakt i omsetning før 1. juli 2005 

 

7 b) Vulkaniseringsmidler og stabilisatorer til 

elastomerer som brukes i bremseslanger, driv-

stoffslanger, ventilasjonsslanger, elastomer-/ 

metalldeler i karosseriet samt motoroppheng, 

som inneholder opptil 0,5 vektprosent bly 

Som reservedeler til kjøretøyer som 

er brakt i omsetning før 1. juli 2006 

 

7 c) Bindemidler til elastomerer brukt til kraft-

overføring som inneholder opptil 0,5 vekt-

prosent bly 

Som reservedeler til kjøretøyer som 

er brakt i omsetning før 1. juli 2009 

 

8 a) Bly i loddemateriale som brukes til å feste 

elektriske og elektroniske komponenter til 

elektroniske kretskort, og bly i belegg til 

avslutninger på komponenter med unntak av 

elektrolyttkondensatorer av aluminium på 

komponentben og elektroniske kretskort 

Kjøretøyer typegodkjent før  

1. januar 2016 og reservedeler til 

disse kjøretøyene 

X(4) 

8 b) Bly i loddemateriale til annen bruk enn lodding 

på elektroniske kretskort eller glass 

Kjøretøyer typegodkjent før  

1. januar 2011 og reservedeler til 

disse kjøretøyene 

X(4) 

8 c) Bly i belegg til avslutninger på elektrolytt-

kondensatorer av aluminium 

Kjøretøyer typegodkjent før  

1. januar 2013 og reservedeler til 

disse kjøretøyene 

X(4) 

8 d) Bly som brukes til lodding på glass i luft-

mengdemålere 

Kjøretøyer typegodkjent før  

1. januar 2015 og reservedeler til 

disse kjøretøyene 

X(4) 

8 e) Bly i loddemateriale med høy smeltetemperatur 

(dvs. blylegeringer som inneholder 85 vekt-

prosent bly eller mer) 

(3) X(4) 
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Materialer og komponenter Omfang av og utløpsdato for unntaket 

Merkes eller gjøres 

identifiserbare i samsvar med 

artikkel 4 nr. 2 bokstav b) iv) 

8 f) a) Bly i koplingssystemer med bøyelige stifter Kjøretøyer typegodkjent før  

1. januar 2017 og reservedeler til 

disse kjøretøyene 

X(4) 

8 f) b) Bly i koplingssystemer med bøyelige stifter, 

bortsett fra i sammenkoplingsområdet for et 

kjøretøys kabelbuntkoplinger 

(3) X(4) 

8 g) Bly i loddemateriale for bruk til stabil elektrisk 

kopling mellom halvlederskiver og -substrat i 

integrerte kretser med Flip Chip 

(3) X(4) 

8 h) Bly i loddemateriale som brukes til å feste 

varmespredere til kjøleribber i halvlederenheter 

med en chipstørrelse på minst 1 cm2 av projek-

sjonsflaten og en nominell strømtetthet på minst 

1 A/mm2 av silisiumchipflaten 

Kjøretøyer typegodkjent før  

1. januar 2016 og etter denne dato 

som reservedeler til disse 

kjøretøyene 

X(4) 

8 i) Bly i loddemateriale til elektriske anvendelser 

på glass, bortsett fra lodding på laminert glass 

Kjøretøyer typegodkjent før  

1. januar 2016 og etter denne dato 

som reservedeler til disse 

kjøretøyene 

X(4) 

8 j) Bly i loddemateriale for lodding av laminert 

glass 

Kjøretøyer typegodkjent før  

1. januar 2020 og etter denne dato 

som reservedeler til disse 

kjøretøyene 

X(4) 

9 Ventilseter Som reservedeler til motortyper som 

er utviklet før 1. juli 2003 

 

10 a) Elektriske og elektroniske komponenter som 

inneholder bly i glass eller keramisk materiale, i 

en matrise av glass eller keramisk materiale, i 

glasskeramisk materiale eller i en matrise av 

glasskeramisk materiale 

Dette unntaket omfatter ikke bruk av bly i 

— glass i lyspærer og glasur på tennplugger 

— dielektrisk keramikk i komponentene som 

er oppført i 10 b), 10 c) og 10 d) 

 X(5) (for andre komponenter 

enn piezoelektriske motorer) 

10 b) Bly i piezobasert dielektrisk keramikk i kon-

densatorer som inngår i integrerte kretser eller 

diskrete halvledere 
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Materialer og komponenter Omfang av og utløpsdato for unntaket 

Merkes eller gjøres 

identifiserbare i samsvar med 

artikkel 4 nr. 2 bokstav b) iv) 

10 c) Bly i dielektrisk keramikk i kondensatorer med 

merkespenning som er lavere enn 125 V AC 

eller 250 V DC 

Kjøretøyer typegodkjent før  

1. januar 2016 og reservedeler til 

disse kjøretøyene 

 

10 d) Bly i dielektrisk keramikk i kondensatorer som 

kompenserer for temperaturrelaterte avvik hos 

følere i sonarsystemer med ultralyd 

Kjøretøyer typegodkjent før  

1. januar 2017 og etter denne dato 

som reservedeler til disse 

kjøretøyene 

 

11 Pyrotekniske tennere Kjøretøyer typegodkjent før  

1. juli 2006 og reservedeler til disse 

kjøretøyene 

 

12 Blyholdige termoelektriske materialer i 

elektriske anvendelser i motorvogner for å 

redusere CO2-utslipp ved gjenvinning av varme 

fra avgasser 

Kjøretøyer typegodkjent før  

1. januar 2019 og reservedeler til 

disse kjøretøyene 

X 

Seksverdig krom 

13 a) Korrosjonshindrende belegg Som reservedeler til kjøretøyer som 

er brakt i omsetning før 1. juli 2007 

 

13 b) Korrosjonshindrende belegg på bolter og 

muttere til bruk på understell 

Som reservedeler til kjøretøyer som 

er brakt i omsetning før 1. juli 2008 

 

14 Som korrosjonsvern for kjølesystemer av 

karbonstål i absorpsjonskjøleskap i campingbiler 

med opptil 0,75 vektprosent i kjølemiddelet, 

unntatt i de tilfeller der andre kjøleteknologier er 

tilgjengelige (dvs. tilgjengelig på markedet til 

bruk i campingbiler) og ikke har negativ inn-

virkning på miljø, helse og/eller forbruker-

sikkerhet 

 X 

Kvikksølv 

15 a) Utladningslamper til frontlykter Kjøretøyer typegodkjent før  

1. juli 2012 og reservedeler til disse 

kjøretøyene 

X 

15 b) Lysrør som brukes i belysning i instrument-

paneler 

Kjøretøyer typegodkjent før  

1. juli 2012 og reservedeler til disse 

kjøretøyene 

X 



Nr. 45/1206 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 2.7.2020 

 

Materialer og komponenter Omfang av og utløpsdato for unntaket 

Merkes eller gjøres 

identifiserbare i samsvar med 

artikkel 4 nr. 2 bokstav b) iv) 

Kadmium 

16 Batterier til elektriske kjøretøyer Som reservedeler til kjøretøyer  

som er brakt i omsetning før  

31. desember 2008 

 

(1) Dette unntaket skal gjennomgås på nytt i 2021. 

(1a) Gjelder aluminiumslegeringer der bly ikke tilsettes med hensikt, men forekommer på grunn av bruk av resirkulert aluminium. 

(2) Dette unntaket skal gjennomgås på nytt i 2024. 

(2a) Systemer med en spenning > 75 V DC som definert i europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/95/EF av 12. desember 2006 om 

harmonisering av medlemsstatenes lovgivning om elektrisk utstyr bestemt til bruk innenfor visse spenningsgrenser (EUT L 374 av 

27.12.2006, s. 10). 

(3) Dette unntaket skal gjennomgås på nytt i 2019. 

(4) Demontering dersom en gjennomsnittlig grenseverdi på 60 gram per kjøretøy er overskredet i forbindelse med 10 a). Ved anvendelse av 

denne bestemmelse skal det ikke tas hensyn til elektroniske innretninger som ikke er montert av produsenten i produksjonslinjen. 

(5) Demontering dersom terskelverdien på 60 gram per kjøretøy er overskredet i forbindelse med 8 a)–8 j). Ved anvendelse av denne 

bestemmelse skal det ikke tas hensyn til elektroniske innretninger som ikke er montert av produsenten i produksjonslinjen. 
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RÅDSREKOMMANDASJON 

av 22. mai 2017 

om den europeiske rammen for kvalifikasjoner for livslang læring og om oppheving av 

europaparlaments- og rådsrekommandasjon av 23. april 2008 om fastsetjing av den europeiske  

ramma for kvalifikasjonar for livslang læring 

2017/C 189/03(*) 

RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, særlig artikkel 165 og 166, 

under henvisning til forslag fra Europakommisjonen og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Kvalifikasjoner tjener en rekke ulike formål. De angir overfor arbeidsgivere hva innehaverne i prinsippet vet og kan 

gjøre («læringsutbytte»). De kan være en forutsetning for å få adgang til visse lovregulerte yrker. De hjelper utdannings- 

og opplæringsmyndigheter og -tilbydere å avgjøre hva en person har lært seg og på hvilket nivå. De er også viktige for 

den enkelte som et uttrykk for hva de personlig har tilegnet seg. Kvalifikasjoner spiller derfor en viktig rolle for å øke 

sysselsettingsmulighetene, fremme mobilitet og tilgang til videreutdanning. 

2) Kvalifikasjoner er det formelle resultat av en vurderings- og valideringsprosess som utføres av en vedkommende 

myndighet, og har vanligvis form av dokumenter som eksamensbeviser eller diplomer. De viser at en person har 

oppnådd et læringsutbytte i samsvar med fastsatte standarder. Læringsutbyttet kan oppnås på mange ulike måter i 

formelle, ikke-formelle eller uformelle sammenhenger, både nasjonalt og internasjonalt. Opplysninger om 

læringsutbytte bør være lett tilgjengelige og gjennomsiktige. 

3) Europaparlaments- og rådsrekommandasjon av 23. april 2008 om fastsetjing av den europeiske ramma for 

kvalifikasjonar for livslang læring(1) opprettet en felles referanseramme med åtte kvalifikasjonsnivåer, uttrykt som 

læringsutbytte med stigende kompetansenivåer. Disse nivåene fungerer som et konverteringsverktøy mellom ulike 

kvalifikasjonssystemer og deres nivåer. Formålet med den europeiske rammen for kvalifikasjoner for livslang læring 

(European Qualifications Framework – EQF) er å øke gjennomsiktigheten, sammenlignbarheten og overførbarheten av 

oppnådde kvalifikasjoner. 

4) De bredere målsettingene med denne rekommandasjonen er å bidra til å modernisere utdannings- og opplærings-

systemer samt øke arbeidstakeres og de lærendes muligheter til sysselsetting, mobilitet og sosial integrasjon. Videre har 

den som mål å forbedre forbindelsene mellom formell, ikke-formell og uformell læring samt støtte valideringen av 

læringsutbytte som oppnås i ulike sammenhenger. 

5) Medlemsstatene har utviklet eller holder på å utvikle nasjonale rammer for kvalifikasjoner basert på læringsutbytte, og 

knytter disse til EQF gjennom en «henvisningsprosess». Deskriptorene for EQF-nivåer og læringsutbytte bidrar til større 

gjennomsiktighet og bedre sammenlignbarhet for kvalifikasjonene i forskjellige nasjonale systemer. De bidrar også til at 

man innen utdanning og opplæring generelt går over til en strategi basert på læringsutbytte. Henvisning til EQF bør skje 

gjennom de nasjonale rammene for kvalifikasjoner eller, dersom disse ikke finnes, nasjonale kvalifikasjonssystemer 

(heretter kalt «nasjonale rammer eller systemer for kvalifikasjoner»).  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT C 189 av 15.6.2017, s. 15, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 76/2018 av 23. mars 

2018 om endring av EØS-avtalens protokoll 31 om samarbeid på særlige områder utenfor de fire friheter, se EØS-tillegget til Den 

europeiske unions tidende nr. 6 av 30.1.2020, s. 66. 

(1) EUT C 111 av 6.5.2008, s. 1. 

2020/EØS/45/93 
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6) Kvalifikasjoner er mer gjennomsiktige og sammenlignbare dersom de presenteres i dokumenter som inneholder en 

henvisning til gjeldende EQF-nivå og en beskrivelse av oppnådd læringsutbytte. 

7) Mange ulike berørte parter bør delta i gjennomføringen av EQF på unionsplan og nasjonalt plan for å sikre at det er bred 

støtte for den. De viktigste berørte parter omfatter alle lærende, utdannings- og opplæringstilbydere, kvalifikasjons-

myndigheter, kvalitetssikringsorganer, arbeidsgivere, fagforeninger, industri- og handelskamre, håndverkerforeninger, 

organer som deltar i godkjenning av akademiske og faglige kvalifikasjoner, arbeidsformidlinger og tjenester som har ansvar 

for integrering av innvandrere. 

8) I sin rapport til Europaparlamentet og Rådet av 19. desember 2013 om evaluering av EQF konkluderte Kommisjonen 

med at EQF er allment anerkjent som et referansepunkt for utvikling av nasjonale rammer for kvalifikasjoner, for 

gjennomføring av strategien basert på læringsutbytte samt for økt gjennomsiktighet og godkjenning av ferdigheter og 

kompetanse. Kommisjonen understreket at Unionen bør gjøre det mulig for lærende og arbeidstakere å gjøre sine 

ferdigheter og kompetanse mer synlige, uansett hvor de har tilegnet seg dem. 

9) I denne rapporten konkluderte Kommisjonen også med at den rådgivende gruppen for EQF har gitt effektiv veiledning 

for de nasjonale henvisningsprosessene og har bygd opp tillit og forståelse mellom de deltakende statene. Den 

konkluderte videre med at effektiviteten av EQFs nasjonale samordningspunkter i stor grad avhenger av hvor nært 

knyttet de er til den nasjonale styringen av henvisningsprosessen. 

10) Ut fra den positive evalueringen av denne gruppen er videreføringen av den rådgivende gruppen for EQF avgjørende for 

en ensartet, sammenhengende, gjennomsiktig og samordnet gjennomføring av denne rekommandasjonen. 

11) Gjennomsiktighet og godkjenning av ferdigheter og kvalifikasjoner er en av de nye prioriteringene under Rådets og 

Kommisjonens felles rapport for 2015 om gjennomføringen av den strategiske rammen for europeisk samarbeid innen 

utdanning og opplæring (ET 2020). I rapporten understrekes det at EQF bør videreutvikles for å forbedre gjennom-

siktigheten og sammenlignbarheten for kvalifikasjoner. Når det gjelder nylig ankomne innvandrere, understreker 

rapporten at eksisterende verktøy for gjennomsiktighet kan bidra til en bedre forståelse i Unionen av kvalifikasjoner 

oppnådd utenfor EU, og omvendt. 

12) EQF og de nasjonale rammene eller systemene for kvalifikasjoner som viser til den, kan støtte eksisterende praksis for 

godkjenning, takket være at de fører til styrket tillit til, forståelse av og sammenlignbarhet for kvalifikasjoner. Dette kan 

gjøre det lettere å gjennomføre godkjenningsprosessen for studier og arbeid. Overordnede rammer for kvalifikasjoner, 

som EQF, kan fungere som informasjonsverktøy for godkjenningspraksis som nevnt i anbefalingen om bruk av rammer 

for kvalifikasjoner i godkjenningen av utenlandske kvalifikasjoner, som vedtatt i henhold til konvensjonen om 

godkjenning av kvalifikasjoner for høyere utdanning i Europaregionen. 

13) Nasjonale rammer og systemer for kvalifikasjoner endres over tid, og derfor bør henvisninger til EQF gjennomgås og 

ajourføres når det er relevant. 

14) Tillit til kvaliteten og nivået på kvalifikasjoner som er del av nasjonale rammer eller systemer for kvalifikasjoner med 

henvisninger til EQF (heretter kalt «kvalifikasjoner med et EQF-nivå») er vesentlig for å fremme mobilitet for lærende 

og arbeidstakere innenfor og på tvers av sektorer og geografiske grenser. Europaparlaments- og rådsrekommandasjon av 

23. april 2008 om fastsetjing av den europeiske ramma for kvalifikasjonar for livslang læring inneholdt felles prinsipper 

for kvalitetssikring i høyere utdanning og i yrkesrettet utdanning og opplæring. Disse prinsippene respekterte 

medlemsstatenes ansvar for kvalitetssikringsordninger for nasjonale kvalifikasjoner i samsvar med nærhetsprinsippet. 

Standardene og retningslinjene for kvalitetssikring i det europeiske området for høyere utdanning og den europeiske 

referanserammen for kvalitetssikring av yrkesrettet utdanning og opplæring utgjør et grunnlag for slike felles prinsipper. 

15) Muligheten for å utarbeide et register utenfor området høyere utdanning, for organer som overvåker systemer for 

kvalitetssikring av kvalifikasjoner, bør utredes. 

16) Studiepoengsystemer kan hjelpe personer å gjøre framskritt i sin utdanning ved å tilrettelegge for fleksible 

utdanningsløp og overføring mellom ulike nivåer og typer av utdanning og opplæring og på tvers av nasjonale grenser, 

noe som gjør det mulig for de lærende å samle opp og overføre ulike læringsutbytter som oppnås i forskjellige 

læringssammenhenger, herunder nettbasert, ikke-formell og uformell læring. Strategien basert på læringsutbytte kan 

også forenkle utformingen, leveringen og vurderingen av fullstendige kvalifikasjoner eller deler av kvalifikasjoner.  
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17) Systemer for studiekvalifikasjoner på både nasjonalt og europeisk plan brukes i institusjonelle sammenhenger som 

høyere utdanning eller yrkesrettet utdanning og opplæring. På europeisk plan er det europeiske systemet for overføring 

av studiekvalifikasjoner blitt utviklet for høyere utdanning innenfor det europeiske området for høyere utdanning. For 

yrkesrettet utdanning og opplæring er det europeiske systemet for studiekvalifikasjoner innen yrkesrettet utdanning og 

opplæring blitt utviklet i samsvar med europaparlaments- og rådsrekommandasjon av 18. juni 2009 om opprettelse av et 

europeisk system for studiekvalifikasjoner innen yrkesrettet utdanning og opplæring (ECVET)(1). Forbindelser mellom 

nasjonale kvalifikasjonsrammer og studiekvalifikasjonssystemer kan fremmes når det er hensiktsmessig. 

18) Selv om det i unionsretten om lovlig migrasjon og asyl finnes bestemmelser om likebehandling med egne borgere med 

hensyn til godkjenning av kvalifikasjoner, og også om forenklingstiltak for personer som har rett til internasjonal 

beskyttelse i samsvar med europaparlament- og rådsdirektiv 2011/95/EU(2), er det fortsatt høy grad av overkvalifisering 

og undersysselsetting blant tredjestatsborgere med høyere utdanning. Samarbeidet mellom Unionen og tredjestater for å 

gjøre kvalifikasjoner mer gjennomsiktige kan fremme integrasjonen av innvandrere på arbeidsmarkedene i Unionen. 

Med tanke på de økende migrasjonsstrømmene til og fra Unionen er det behov for en bedre forståelse og en rettferdig 

godkjenning av kvalifikasjoner tildelt utenfor Unionen. 

19) De viktigste kjennetegnene for EQF, som er dens strategi basert på læringsutbytte, definisjonen av nivådeskriptorer og 

opprettelse av referansekriterier som er utarbeidet av EQF-rådgivningsgruppen, har vært en inspirasjonskilde for 

utviklingen av nasjonale og regionale rammer for kvalifikasjoner over hele verden. Et økende antall tredjestater og 

regioner ønsker nærere forbindelser mellom egne og EQFs rammer for kvalifikasjoner. 

20) I henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/36/EF(3) kan Kommisjonen vedta en delegert rettsakt for å 

fastsette felles opplæringsrammer for lovregulerte yrker, med et felles sett av kunnskap, ferdigheter og kompetanse. De 

felles opplæringsrammene skal bygge på nivåene i EQF. Henvisninger til EQF-nivåer skal ikke påvirke tilgangen til 

arbeidsmarkedet i tilfeller der yrkeskvalifikasjoner er blitt godkjent i samsvar med direktiv 2005/36/EF. 

21) Rammen for kvalifikasjoner i det europeiske området for høyere utdanning inneholder deskriptorer for den korte 

syklusen (som kan være knyttet til eller inngår i første syklus) og for den første, andre og tredje syklusen av høyere 

utdanning. Hver syklusdeskriptor inneholder en beskrivelse av resultatene og ferdighetene som er knyttet til de 

kvalifikasjonene som tildeles ved utgangen av den aktuelle syklusen. EQF er i samsvar med rammen for kvalifikasjoner 

i det europeiske området for høyere utdanning og dens syklusdeskriptorer. Den korte syklusen (som kan være knyttet til 

eller inngår i første syklus) og den første, andre og tredje syklusen av rammen for kvalifikasjoner i det europeiske 

området for høyere utdanning, tilsvarer EQF-nivå 5–8. 

22) Europaparlaments- og rådsvedtak nr. 2241/2004/EF(4) hjelper mennesker å kunne presentere sine ferdigheter, kompetanse 

og kvalifikasjoner på en bedre måte. 

23) En europeisk klassifisering av ferdigheter, kompetanse, kvalifikasjoner og yrker (ESCO) er i ferd med å bli utviklet av 

Kommisjonen. Dersom den brukes på frivillig grunnlag, kan den bidra til en bedre forbindelse mellom utdanning og 

sysselsetting. De dataene som er utarbeidet av medlemsstatene innenfor rammen av EQF, kan fungere som bidrag til 

denne klassifiseringen. 

24) Opplysninger om prosessen for henvisning av nasjonale rammer eller systemer for kvalifikasjoner til EQF og om 

kvalifikasjoner tilsvarende et EQF-nivå, bør være lett tilgjengelige for offentligheten. Bruken av felles datastrukturer og 

-formater kan også bidra til at dette målet nås. Det vil også lette forståelsen og bruken av offentliggjorte opplysninger 

om kvalifikasjoner. 

25) Det bør være sammenheng, komplementaritet og synergier på nasjonalt plan og unionsplan mellom gjennomføringen av 

EQF, nasjonale rammer eller systemer for kvalifikasjoner, og verktøy som brukes for å sikre gjennomsiktighet og 

godkjenning av ferdigheter, kompetanse og kvalifikasjoner, herunder verktøy for kvalitetssikring, overføring av 

studiekvalifikasjoner samt verktøy som er utviklet innenfor rammen av det europeiske området for høyere utdanning for 

gjennomsiktighet og godkjenning av ferdigheter, kompetanse og kvalifikasjoner.  

  

(1) EUT C 155 av 8.7 2009, s. 11. 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/95/EU av 13. desember 2011 om fastsettelse av standarder for vilkår som tredjestatsborgere og 

statsløse må oppfylle for å ha rett til internasjonal beskyttelse, for en ensartet status for flyktninger og for personer som har rett til 

subsidiær beskyttelse, og for innholdet i den beskyttelsen som innvilges (EUT L 337 av 20.12.2011, s. 9). 

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/36/EF av 7. september 2005 om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner (EUT L 255 av 30.9.2009, 

s. 22). 

(4) Europaparlaments- og rådsvedtak nr. 2241/2004/EF av 15. desember 2004 om en enhetlig fellesskapsramme for å skape klarhet i 

kvalifikasjoner og kompetanse (Europass) (EUT L 390 av 31.12.2004, s. 6). 
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26) Utviklingen av EQF bør være i fullt samsvar med gjeldende europeisk samarbeid innen utdanning og opplæring i 

henhold til den strategiske rammen ET 2020 og framtidige europeiske strategiske ET-rammer. 

27) Denne rekommandasjonen verken erstatter eller definerer nasjonale rammer eller systemer for kvalifikasjoner. EQF 

beskriver ikke særlige kvalifikasjoner eller en persons kompetanse, og bestemte kvalifikasjoner bør ha henvisning til 

passende EQF-nivå gjennom de relevante nasjonale kvalifikasjonssystemene. 

28) Gjennom denne rekommandasjonen konsolideres EQF som en felles referanseramme med åtte nivåer uttrykt som 

læringsutbytte, og fungerer som et konverteringsverktøy mellom ulike rammer og systemer for kvalifikasjoner og deres 

nivåer. 

29) I og med at denne rekommandasjonen ikke er bindende, er den i samsvar med nærhets- og forholdsmessighetsprinsippet 

ved at den støtter og utfyller medlemsstatenes aktiviteter ved å tilrettelegge for ytterligere samarbeid mellom dem for å 

øke gjennomsiktigheten, sammenlignbarheten og overførbarheten av tildelte kvalifikasjoner. Den bør gjennomføres i 

samsvar med nasjonal rett og praksis. 

ANBEFALER AT MEDLEMSSTATENE I SAMSVAR MED NASJONALE FORHOLD 

1. bruker EQF som referanse for nasjonale rammer eller systemer for kvalifikasjoner og til å sammenligne alle typer og nivåer 

av kvalifikasjoner i Unionen som er en del av nasjonale rammer eller systemer for kvalifikasjoner, særlig ved å knytte deres 

kvalifikasjonsnivåer til de EQF-nivåene som er fastsatt i vedlegg II, og ved å bruke kriteriene fastsatt i vedlegg III, 

2. gjennomgår og ajourfører, når det er relevant, henvisningene mellom nivåene i de nasjonale rammene eller systemene for 

kvalifikasjoner til EQF-nivåene som er fastsatt i vedlegg II, og bruker kriteriene fastsatt i vedlegg III, samtidig som det tas 

behørig hensyn til nasjonale forhold, 

3. sikrer at kvalifikasjoner med et EQF-nivå er i samsvar med de felles prinsippene for kvalitetssikring som er fastsatt i 

vedlegg IV, uten at det berører nasjonale prinsipper for kvalitetssikring som gjelder for nasjonale kvalifikasjoner, 

4. når det er relevant, fremmer forbindelser mellom studiepoengsystemer og nasjonale rammer eller systemer for kvalifikasjoner, 

samtidig som det tas hensyn til felles prinsipper for studiepoengsystemer som fastsatt i vedlegg V, uten at det berører nasjonale 

beslutninger om å i) benytte studiepoengsystemer og ii) knytte dem til nasjonale rammer eller systemer for kvalifikasjoner. 

Disse felles prinsippene vil ikke føre til automatisk godkjenning av kvalifikasjoner, 

5. når det er relevant, treffer tiltak slik at alle nye kvalifikasjonsdokumenter som er utstedt av vedkommende myndigheter 

(f.eks. eksamensbeviser, diplomer, tillegg til eksamensbeviser/diplomer) og/eller registre over kvalifikasjoner inneholder 

en tydelig henvisning til det relevante EQF-nivået, 

6. offentliggjør resultatene av henvisningsprosessen på nasjonalt plan og unionsplan og, dersom det er mulig, sikrer at 

opplysninger om kvalifikasjoner og tilhørende læringsutbytte er tilgjengelige og offentliggjøres ved hjelp av datafeltene 

som er angitt i vedlegg VI, 

7. oppmuntrer partene i arbeidslivet, offentlige arbeidsformidlinger, utdanningstilbydere, kvalitetssikringsorganer og 

offentlige myndigheter til å bruke EQF for å støtte sammenligningen av kvalifikasjoner og gjennomsiktigheten av 

læringsutbyttet, 

8. sikrer videreføring og samordning av de oppgavene som gjennomføres av EQFs nasjonale samordningspunkter (EQF 

NCP). EQF NCPs hovedoppgaver er å støtte nasjonale myndigheter ved å opprette henvisninger fra nasjonale rammer eller 

systemer for kvalifikasjoner til EQF, og å bringe EQF nærmere personer og organisasjoner. 

ANBEFALER AT KOMMISJONEN I SAMARBEID MED MEDLEMSSTATENE OG BERØRTE PARTER I EQF-RÅDGIVNINGS-

GRUPPEN 

9. bidrar til konsekvens i den videre gjennomføringen av EQF i alle medlemsstater ved å sammenligne og drøfte de metodene 

som brukes for å angi nivåer for kvalifikasjoner i nasjonale rammer eller systemer for kvalifikasjoner, idet det tas behørig 

hensyn til nasjonale forhold, 

10. samtidig som det tas hensyn til nasjonale forhold, støtter utviklingen av metoder for beskrivelse, bruk og anvendelse av 

læringsutbyttet for å øke gjennomsiktigheten og forståelsen av og sammenlignbarheten for kvalifikasjoner, 

11. støtter innføringen av frivillige prosedyrer for angivelse av nivåer for internasjonale kvalifikasjoner gjennom nasjonale 

rammer eller ordninger for kvalifikasjoner samt informasjonsutveksling og samråd mellom medlemsstatene om disse 

prosedyrene, for å sikre konsekvens, 
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12. utarbeider veiledning for hvordan man skal informere om EQF, særlig om hvordan EQF-nivåer skal framstilles på 

nyutstedte eksamensbeviser, diplomer og tillegg, og/eller registre over kvalifikasjoner, i samsvar med nasjonale ordninger 

og regler for eksamensbeviser og diplomer, 

13. undersøker mulighetene for å utvikle og benytte kriterier og prosedyrer for i samsvar med internasjonale avtaler å gjøre det 

mulig å sammenligne tredjestaters nasjonale og regionale rammer for kvalifikasjoner med EQF, 

14. etablerer samlæring og utveksling av beste praksis mellom medlemsstatene og, når det er relevant, tilrettelegger for 

kollegarådgivning på anmodning fra medlemsstatene. 

ANBEFALER AT KOMMISJONEN 

15. sikrer at gjennomføringen av denne rekommandasjonen støttes gjennom tiltak som finansieres av de relevante unions-

programmene, 

16. sikrer effektiv styring av gjennomføringen av EQF ved å opprettholde og støtte fullt ut EQF-rådgivningsgruppen, som ble 

opprettet i 2009, bestående av representanter for medlemsstatene og andre deltakerstater, partene i arbeidslivet og andre 

berørte parter, etter hva som er relevant. EQF-rådgivningsgruppen bør sikre overordnet sammenheng og fremme 

gjennomsiktighet og tillit til prosessen for henvisning av nasjonale rammer eller systemer for kvalifikasjoner til EQF, 

17. rapporterer om framdrift etter vedtakelsen av denne rekommandasjon, etter hva som er relevant, i forbindelse med 

relevante utdannings-, opplærings- og sysselsettingspolitiske rammer, 

18. vurderer og evaluerer, i samarbeid med medlemsstatene og etter samråd med de berørte partene, tiltakene som treffes som 

følge av denne rekommandasjon, og innen 2022 rapporterer til Rådet om erfaringene og konsekvensene for framtiden, 

herunder eventuelt en mulig ny vurdering og revisjon av denne rekommandasjon. 

Europaparlaments- og rådsrekommandasjon av 23. april 2008 om fastsetjing av den europeiske ramma for kvalifikasjonar for 

livslang læring oppheves. 

Utferdiget i Brussel 22. mai 2017. 

 For Rådet 

E. BARTOLO 

Formann 

 _____  
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VEDLEGG I 

Definisjoner 

I denne rekommandasjon menes med 

a) «kvalifikasjon» et formelt resultat av en vurderings- og valideringsprosess som oppnås når en vedkommende myndighet 

fastslår at en person har oppnådd et læringsutbytte i henhold til en viss standard, 

b) «nasjonalt kvalifikasjonssystem» alle aspekter av en medlemsstats virksomhet som gjelder godkjenning av læring og andre 

ordninger som knytter utdanning og opplæring til arbeidsmarkedet og det sivile samfunn. Dette omfatter utarbeiding og 

gjennomføring av institusjonelle bestemmelser og prosesser som gjelder kvalitetssikring, vurdering og tildeling av 

kvalifikasjoner. Et nasjonalt kvalifikasjonssystem kan bestå av flere delsystemer og omfatte en nasjonal ramme for 

kvalifikasjoner, 

c) «nasjonal ramme for kvalifikasjoner» en ordning for å klassifisere kvalifikasjoner i samsvar med visse kriterier for 

oppnådd læringsnivå, og som har som mål å integrere og samordne nasjonale delsystemer for kvalifikasjoner og bedre 

kvalifikasjonenes gjennomsiktighet, tilgjengelighet, gradering og kvalitet med hensyn til arbeidsmarkedet og det sivile 

samfunn, 

d) «internasjonal kvalifikasjon» en kvalifikasjon som tildeles av et lovlig etablert internasjonalt organ (forening, organisasjon, 

sektor eller selskap) eller av et nasjonalt organ som opptrer på vegne av et internasjonalt organ, som benyttes i mer enn ett 

land og omfatter læringsutbytte som vurderes i henhold til standarder fastsatt av et internasjonalt organ, 

e) «læringsutbytte» en oversikt over hva en lærende kan, forstår og er i stand til å gjøre etter en avsluttet læringsprosess, og 

som defineres som kunnskap, ferdigheter, ansvar og selvstendighet, 

f) «kunnskap» resultatet av tilegnelse av informasjon gjennom læring. Kunnskap er den samlingen av fakta, prinsipper, 

teorier og praksis som er knyttet til et arbeidsområde eller studiefelt. I EQF beskrives kunnskap som teoretisk og/eller 

faktabasert, 

g) «ferdigheter» evnen til å anvende kunnskap og bruke fagkunnskaper til å utføre oppgaver og løse problemer. I EQF 

beskrives ferdigheter som kognitive (herunder bruk av logisk, intuitiv og kreativ tenkning) eller praktiske (bruk av praktisk 

håndlag og bruk av metoder, materialer, verktøy og instrumenter), 

h) «ansvar og selvstendighet» den lærendes evne til å anvende kunnskap og ferdigheter selvstendig og ansvarlig, 

i) «kompetanse» dokumentert evne til å bruke kunnskap, ferdigheter og personlige, sosiale og/eller metodiske evner i 

arbeids- eller studiesituasjoner og i faglig og personlig utvikling, 

j) «validering av ikke-formell og uformell læring» en bekreftelse fra en vedkommende myndighet om at en person har 

tilegnet seg læringsutbytte i ikke-formelle og uformelle læringssituasjoner målt mot en relevant standard, og som består av 

følgende fire atskilte faser: identifisering av en persons særlige erfaringer på grunnlag av en samtale, dokumentasjon som 

synliggjør personens erfaringer, en formell vurdering av disse erfaringene og sertifisering av resultatene av vurderingen 

som kan munne ut i en delvis eller fullstendig kvalifikasjon, 

k) «formell godkjenning av læringsutbytte» den prosessen der en vedkommende myndighet tildeler offisiell status til oppnådd 

læringsutbytte med henblikk på videregående studier eller sysselsetting, ved å i) tildele kvalifikasjoner (eksamensbevis, 

diplomer eller titler), ii) validere ikke-formell og uformell læring, (iii) godkjenne likeverdighet, studiekvalifikasjoner eller 

dispensasjoner, 

l) «studiepoeng» bekreftelse på at en del av en kvalifikasjon bestående av et samlet læringsutbytte er blitt vurdert og validert 

av en vedkommende myndighet etter en fastsatt standard. Studiepoeng tildeles av vedkommende myndigheter når en 

person har oppnådd det fastsatte læringsutbyttet, som er dokumentert ved relevante vurderinger og kan uttrykkes som en 

kvantitativ verdi (f.eks. studiepoeng eller vekttall) som viser hvor mye arbeid en person normalt må legge ned for å oppnå 

det tilknyttede læringsutbyttet, 
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m) «studiepoengsystem» et verktøy for gjennomsiktighet for å forenkle godkjenningen av studiepoeng. Disse systemene kan 

omfatte bl.a. likeverdighet, unntak, enheter/moduler som kan samles og overføres, tilbydere som selvstendig kan tilpasse 

individuelle utdanningsforløp, og validering av ikke-formell og uformell læring, 

n) «overføring av studiekvalifikasjoner» den prosessen som gir personer som har samlet studiepoeng i én sammenheng, 

mulighet til å få dem vurdert og godkjent i en annen sammenheng. 

 _____  
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VEDLEGG II 

Deskriptorer som definerer nivåene i den europeiske rammen for kvalifikasjoner (EQF) 

Hvert av de åtte nivåene defineres av et sett deskriptorer som viser det læringsutbyttet som er relevant for kvalifikasjonene på det aktuelle nivået i ethvert kvalifikasjonssystem. 

 

 Kunnskap Ferdigheter Ansvar og selvstendighet 

 I EQF beskrives kunnskap som teoretisk og/eller 

faktabasert. 

I EQF beskrives ferdigheter som kognitive (herunder 

bruk av logisk, intuitiv og kreativ tenkning) og 

praktisk (medfører praktisk håndlag og bruk av 

metoder, materialer, verktøy og instrumenter). 

I EQF beskrives ansvar og selvstendighet som den 

lærendes evne til å anvende kunnskaper og ferdigheter 

selvstendig og ansvarlig. 

Nivå 1 

Læringsutbyttet som er relevant på 

nivå 1, er 

grunnleggende allmennkunnskap grunnleggende ferdigheter som kreves for å utføre 

enkle oppgaver 

arbeide eller studere under direkte veiledning under 

strukturerte forhold 

Nivå 2 

Læringsutbyttet som er relevant på 

nivå 2, er 

grunnleggende faktabasert kunnskap innenfor et 

arbeidsområde eller studiefelt 

grunnleggende kognitive og praktiske ferdigheter 

som kreves for å kunne bruke relevant informasjon 

for å utføre oppgaver og løse rutinemessige 

problemer ved hjelp av enkle regler og verktøy 

arbeide eller studere under veiledning, men med en 

viss grad av selvstendighet 

Nivå 3 

Læringsutbyttet som er relevant på 

nivå 3, er 

kunnskap om fakta, prinsipper, prosesser og 

generelle begreper innenfor et arbeidsområde eller 

studiefelt 

en rekke kognitive og praktiske ferdigheter som 

kreves for å utføre oppgaver og løse problemer ved 

å velge og bruke grunnleggende metoder, verktøy, 

materialer og informasjon 

ta ansvar for ferdigstilling av arbeids- eller studie-

oppgaver 

tilpasse egen atferd til omstendighetene med hensyn 

til problemløsning 

Nivå 4 

Læringsutbyttet som er relevant på 

nivå 4, er 

faktabasert og teoretisk kunnskap i brede 

sammenhenger innenfor et arbeidsområde eller 

studiefelt 

en rekke kognitive og praktiske ferdigheter som 

kreves for å finne løsninger på spesifikke problemer 

innenfor et arbeidsområde eller studiefelt 

kunne administrere seg selv innenfor retningslinjene 

for et arbeidsområde eller studiefelt som vanligvis er 

forutsigbare, men som kan endre seg 

ha tilsyn med andres rutinearbeid samt ta noe ansvar 

for evaluering og forbedring av arbeidet eller 

studieaktivitetene 
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 Kunnskap Ferdigheter Ansvar og selvstendighet 

Nivå 5(*) 

Læringsutbyttet som er relevant på 

nivå 5, er 

omfattende, spesialisert, faktabasert og teoretisk 

kunnskap innenfor et arbeidsområde eller studiefelt 

samt bevissthet om denne kunnskapens begrensning 

en omfattende rekke kognitive og praktiske 

ferdigheter som kreves for å utvikle kreative 

løsninger på abstrakte problemer 

utøve ledelse og tilsyn i sammenheng med arbeids- 

og studieaktiviteter der uforutsigbare endringer 

oppstår 

vurdere og videreutvikle egne og andres prestasjoner 

Nivå 6(**) 

Læringsutbyttet som er relevant på 

nivå 6, er 

avansert kunnskap innen et arbeidsområde eller 

studiefelt, som omfatter en kritisk forståelse av 

teorier og prinsipper 

avanserte ferdigheter som viser mestring og 

nyskaping, som kreves for å løse komplekse og 

uforutsigbare problemer innenfor et spesialisert 

arbeidsområde eller studiefelt 

håndtere komplekse tekniske eller faglige aktiviteter 

eller prosjekter, samt ta beslutningsansvar i 

uforutsigbare arbeids- og studiesammenhenger 

ta ansvar for å administrere faglig utvikling for 

personer og grupper 

Nivå 7(***) 

Læringsutbyttet som er relevant på 

nivå 7, er 

svært spesialisert kunnskap, hvorav noe er i forkant 

av utviklingen innenfor et arbeidsområde eller 

studiefelt, som grunnlag for nytenking og/eller 

forskning 

kritisk bevissthet om kunnskapsspørsmål innenfor 

et felt og i grensesnittet mellom ulike områder 

spesialiserte problemløsingsferdigheter som kreves i 

forskning og/eller nyskaping for å utvikle ny 

kunnskap og nye prosedyrer samt integrere 

kunnskap fra ulike felt 

lede og endre arbeids- og studiesammenhenger som 

er komplekse, uforutsigbare og krever nye 

strategiske tilnærminger 

ta ansvar for å bidra til faglig kunnskap og praksis 

og/eller for å vurdere gruppers strategiske 

prestasjoner 

Nivå 8(****) 

Læringsutbyttet som er relevant på 

nivå 8, er 

kunnskap i absolutt forkant av utviklingen innenfor 

et arbeidsområde eller studiefelt og i grensesnittet 

mellom ulike områder 

de mest avanserte og spesialiserte ferdigheter og 

teknikker, herunder syntese og evaluering, som 

kreves for å løse kritiske problemer innen forskning 

og/eller nyskaping, samt å utvide og omdefinere 

eksisterende kunnskap eller faglig praksis 

utvise betydelig myndighet, nyskaping, selv-

stendighet, akademisk og faglig integritet samt 

vedvarende engasjement i utviklingen av nye ideer 

og prosesser i forkant av utviklingen innenfor 

arbeidsområder eller studiefelt, herunder forskning 

Kompatibilitet med rammen for kvalifikasjoner i det europeiske området for høyere utdanning 

Rammen for kvalifikasjoner i det europeiske området for høyere utdanning inneholder deskriptorer for tre sykluser, som ministrene med ansvar for høyere utdanning godkjente på sitt møte i Bergen i mai 2005 innenfor 

rammen av Bologna-prosessen. Hver syklusdeskriptor inneholder et generisk utsagn om typiske forventninger til prestasjoner og evner i forbindelse med kvalifikasjoner som angir slutten på den aktuelle syklusen. 

(*) Deskriptoren for den korte syklusen innen høyere utdanning (innenfor eller knyttet til første syklus) som er utviklet innenfor det felles kvalitetsinitiativet som ledd i Bologna-prosessen, tilsvarer læringsutbyttet for 

EQF nivå 5. 

(**) Deskriptoren for første syklus tilsvarer læringsutbyttet for EQF nivå 6. 

(***) Deskriptoren for andre syklus tilsvarer læringsutbyttet for EQF nivå 7. 

(****) Deskriptoren for tredje syklus tilsvarer læringsutbyttet for EQF nivå 8. 
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VEDLEGG III 

Kriteriene og prosedyrene for opprettelse av henvisninger fra nasjonale rammer eller systemer for kvalifikasjoner til 

den europeiske rammen for kvalifikasjoner (EQF) 

1. Ansvarsområdene og/eller den juridiske kompetansen for alle relevante nasjonale organer som deltar i henvisnings-

prosessen, fastslås tydelig og offentliggjøres av vedkommende myndigheter. 

2. Det finnes en klar og påviselig forbindelse mellom kvalifikasjonsnivåene i de nasjonale rammene eller systemene for 

kvalifikasjoner og EQFs nivådeskriptorer. 

3. De nasjonale rammene eller systemene for kvalifikasjoner og deres kvalifikasjoner bygger på prinsippet og målet for 

læringsutbytte, og er knyttet til ordninger for validering av ikke-formell og uformell læring og eventuelt til studiepoeng-

systemer. 

4. Prosedyrene for å inkludere kvalifikasjoner i den nasjonale rammen for kvalifikasjoner eller for å beskrive kvalifi-

kasjonenes plassering i det nasjonale kvalifikasjonssystemet, er gjennomsiktige. 

5. De nasjonale kvalitetssikringssystemene for utdanning og opplæring viser til de nasjonale rammene eller systemene for 

kvalifikasjoner og er forenlige med de prinsippene for kvalitetssikring som er angitt i vedlegg IV til denne rekommanda-

sjonen. 

6. Henvisningsprosessen skal omfatte uttrykkelig bekreftelse fra de relevante kvalitetssikringsorganene av at henvisnings-

rapporten er forenlig med de relevante nasjonale ordningene, bestemmelsene og praksisene for kvalitetssikring. 

7. Internasjonale eksperter skal delta i henvisningsprosessen, og henvisningsrapportene skal inneholde skriftlige erklæringer 

om henvisningsprosessen fra minst to internasjonale eksperter fra to ulike land. 

8. Vedkommende myndighet eller myndigheter skal sertifisere opprettelsen av henvisninger mellom de nasjonale rammene eller 

systemene for kvalifikasjoner og EQF. En omfattende rapport som angir henvisningene og dokumentasjonen for dem, skal 

offentliggjøres av vedkommende myndigheter, herunder EQFs nasjonale samordningspunkter, og skal inneholde en 

redegjørelse for hvert enkelt kriterium. Den samme rapporten kan brukes til egensertifisering i samsvar med rammen for 

kvalifikasjoner i det europeiske området for høyere utdanning, ut fra denne rammens kriterier for egensertifisering. 

9. Medlemsstatene og andre deltakende stater skal innen seks måneder etter at henvisningsrapporten er offentliggjort eller 

ajourført, offentliggjøre henvisningsrapporten og framlegge relevante opplysninger for sammenligning på den relevante 

europeiske portalen. 

10. Som følge av henvisningsprosessen bør alle nyutstedte dokumenter knyttet til kvalifikasjoner som inngår i de nasjonale 

rammene eller systemene for kvalifikasjoner (f.eks. eksamensbeviser, diplomer, tillegg til eksamensbeviser/diplomer) og/eller 

registre over kvalifikasjoner utstedt av vedkommende myndigheter, inneholde en tydelig henvisning i form av nasjonale 

rammer eller systemer for kvalifikasjoner til det relevante EQF-nivået. 

 _____  
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VEDLEGG IV 

Prinsipper for kvalitetssikring av kvalifikasjoner som er en del av nasjonale rammer eller systemer for kvalifikasjoner 

med henvisning til den europeiske rammen for kvalifikasjoner (EQF) 

Alle kvalifikasjoner med et EQF-nivå bør kvalitetssikres slik at tilliten til deres kvalitet og nivå styrkes. 

I samsvar med nasjonale forhold og samtidig som det tas hensyn til forskjeller mellom ulike sektorer, bør kvalitetssikring av 

kvalifikasjoner med et EQF-nivå(1)(2) 

 1. omhandle utformingen av kvalifikasjoner samt gjennomføringen av strategien basert på læringsutbytte, 

 2. sikre gyldig og pålitelig vurdering i samsvar med avtalte og gjennomsiktige standarder basert på læringsutbytte, og 

omhandle sertifiseringsprosessen, 

 3. omfatte ordninger for tilbakemeldinger og prosedyrer for kontinuerlig forbedring, 

 4. involvere alle berørte parter på alle trinn i prosessen, 

 5. bestå av sammenhengende evalueringsmetoder, som kombinerer egenvurdering og ekstern kontroll, 

 6. være en integrert del av den interne forvaltningen, herunder virksomhet som er satt ut til underleverandører, i organer som 

utsteder kvalifikasjoner med et EQF-nivå, 

 7. bygge på mål, standarder og retningslinjer som er tydelige og målbare, 

 8. understøttes av tilstrekkelige ressurser, 

 9. omfatte en regelmessig gjennomgang av eksisterende eksterne tilsynsorganer eller -myndigheter som utfører kvalitets-

sikring, 

10. omfatte elektronisk tilgang til evalueringsresultatene. 

 _____  

  

(1) Disse felles prinsippene er helt i samsvar med de europeiske standardene og retningslinjene (ESG) for kvalitetssikring i det europeiske 

området for høyere utdanning og med den europeiske kvalitetssikringen av yrkesrettet utdanning og opplæring (EQAVET). 

(2) Avhengig av nasjonale forhold får disse prinsippene kanskje ikke anvendelse på allmennutdanning. 
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VEDLEGG V 

Prinsipper for studiepoengsystemer knyttet til nasjonale rammer eller systemer for kvalifikasjoner med henvisning til 

den europeiske rammen for kvalifikasjoner (EQF)(1) 

EQF og nasjonale rammer eller systemer for kvalifikasjoner bør ved hjelp av strategien basert på læringsutbytte, bedre kunne støtte 

personer når de beveger seg i) mellom ulike utdannings- og opplæringsnivåer, ii) i og mellom utdannings- og opplæringssektorer, 

iii) mellom utdanning og opplæring og arbeidsmarkedet, og iv) innenfor og over landegrenser. Med forbehold for nasjonale 

beslutninger om i) å benytte studiepoengsystemer og ii) knytte dem til nasjonale rammer eller systemer for kvalifikasjoner, bør 

ulike studiepoengsystemer, når det er relevant, fungere sammen med nasjonale rammer eller systemer for kvalifikasjoner for å 

støtte overganger og lette framdrift. For dette formål bør studiepoengsystemer knyttet til nasjonale rammer eller systemer for 

kvalifikasjoner, når det er relevant, overholde følgende prinsipper: 

1. Studiepoengsystemer bør støtte fleksible utdanningsløp til fordel for den enkelte lærende. 

2. Når kvalifikasjoner utformes og utvikles, bør strategien basert på læringsutbytte brukes systematisk for å lette overføring av 

(deler av) kvalifikasjoner og framdriften i læringen. 

3. Studiepoengsystemer bør lette overføringen av læringsutbytte og de lærendes framdrift på tvers av institusjonelle og 

nasjonale grenser. 

4. Studiepoengsystemer bør bygge på uttrykkelig og gjennomsiktig kvalitetssikring. 

5. Studiepoengene som en person har oppnådd, bør dokumenteres, og angi oppnådd læringsutbytte, navn på vedkommende 

institusjon som tildeler studiepoeng, og eventuelt den tilhørende verdien av studiepoengene. 

6. Systemer for overføring av studiekvalifikasjoner bør søke å oppnå synergier med ordninger for validering av tidligere 

læring, og disse systemene og ordningene bør virke sammen for å lette og fremme overføring og framdrift. 

7. Studiepoengsystemer bør utvikles og forbedres gjennom samarbeid mellom de berørte partene på passende nasjonalt plan 

og unionsplan. 

 _____  

  

(1) Disse felles prinsippene er helt i samsvar med det europeiske systemet for overføring av studiekvalifikasjoner (ECTS) og det europeiske 

systemet for studiekvalifikasjoner innen yrkesrettet utdanning og opplæring (ECVET). 
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VEDLEGG VI 

Elementer for datafelt for elektronisk offentliggjøring av opplysninger om kvalifikasjoner med et EQF-nivå 

DATA 
Obligatorisk/ 

valgfritt 

Kvalifikasjonens betegnelse Obligatorisk 

Felt(*) Obligatorisk 

Land/region (kode) Obligatorisk 

EQF-nivå Obligatorisk 

Beskrivelse av kvalifikasjonen(***) Enten Kunnskap Obligatorisk 

Ferdigheter Obligatorisk 

Ansvar og selvstendighet Obligatorisk 

Eller Åpent tekstfelt der det beskrives hva den lærende 

forventes å vite, forstå og kunne gjøre 

Obligatorisk 

Tildelingsorgan eller vedkommende 

myndighet(**) 

 Obligatorisk 

Studiepoeng / teoretisk 

arbeidsinnsats for å oppnå 

læringsutbytte 

 Valgfritt 

Interne kvalitetssikringsprosesser  Valgfritt 

Eksternt organ for kvalitetssikring / 

reguleringsorgan 

 Valgfritt 

Ytterligere opplysninger om 

kvalifikasjonen 

 Valgfritt 

Informasjonskilde  Valgfritt 

Lenke til relevante tillegg  Valgfritt 

Nettadresse (URL) til 

kvalifikasjonen 

 Valgfritt 

Informasjonsspråk (kode)  Valgfritt 

Opptakskrav  Valgfritt 

Utløpsdato (eventuelt)  Valgfritt 
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DATA 
Obligatorisk/ 

valgfritt 

Måter å oppnå kvalifikasjonen på  Valgfritt 

Forhold til yrker eller yrkesområder  Valgfritt 

(*) ISCED FoET2013 

(**) Det kreves minst opplysninger som gjør det enklere å finne informasjon om tildelingsorganet eller vedkommende myndighet, og dette 

kan omfatte navn på tildelingsorganet eller vedkommende myndighet, eller eventuelt navnet på gruppen av tildelingsorganer eller 

vedkommende myndigheter, samt en nettadresse eller kontaktopplysninger. 

(***) Denne beskrivelsen skal bestå av åpne tekstfelt, der bruk av standardterminologi ikke er obligatorisk. Medlemsstatene skal heller ikke 

være forpliktet til å oversette beskrivelsen til andre EU-språk. 
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