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Høring: Implementering av Kommisjonens forordning (EU} nr.

630/2012
Vegdirektoratet sender med dette på høring forslag til endringer i forskrift 5. juli 2012 nr. 817
om godkjenning av bil og tilhenger til bil. Forskriften er hjemlet i lov 18. juni 1965 nr. 4
(vegtrafikkloven), jf delegasjonsvedtak av 24. nov 1980.
Høringen gjelder konkret følgende rettsakt:
•

Kommisjonsforordning (EU) nr. 630/2012 av 12. juli 2012 som endrer forordning
(EF) nr. 692/2008 hva angår krav til typegodkjenning av motorvogner som
bruker hydrogen eller blandinger av hydrogen og naturgass med hensyn til
utslipp, og inkludering i informasjonsdokumentet for E F-typegodkjenning av
spesifikk informasjon om kjøretøy utstyrt med elektrisk framdriftsmotor

Endringene foreslås tatt inn i forskrift 5. juli 201 2 nr. 817 om godkjenning av bil og tilhenger
til bil. Forslaget til endringer i forskriften følger vedlagt.
Forordningen har ennå ikke vært behandlet i Spesialutvalget (SU) for handelsforenklinger,
men Vegdirektoratet legger etter en foreløpig vurdering til grunn at rettsakten er relevant og
akseptabel for Norge. Følgelig er rettsakten heller ikke tatt itm i EØS-avtalen på det
nåværende tidspunkt, og det tas forb ehold om at dette blir gjmi.
Høringen skal infonnere om implementeringen i norsk rett og gi høringsinstansene anledning
til å kommentere forskriftsforslagene.
Forskriften finnes på internettsiden www.lovdata.no. Rettsakten fi nnes blant annet på EU sine
hjemmesider: http://ec.europa.eu/enterprise/automotive/directives/index.htm
l. Implementering av Kommis jonens foro rdning (EU) nr. 630/2012.
Kommisjonsforordning (EU) 630/201 2 endrer kommisjonsforordning (EF) 692/2008 når det
gjelder avgassutslippskrav til biler som går på hydrogen og blandinger av hydrogen og
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naturgass, og når det gjelder krav til informasj on om elbil ved typegodkjenning.
Hovedhensikten med denne endringen er å klargjøre hvilke avgassrelaterte krav som gjelder
ved godkjenning av biler som går på visse typer alternative drivstoff. Dette gjøres for å kunne
typegodkjenne slike kjøretøy, samtidig som det sikres at de har lave avgassutslipp.
Forordning (EF) 692/2008 implementerer rådets og parlamentets forordning (EF) 715/2007
om avgassutslipp fra lette biler (Euro 5 og 6). Dette regelverket har hittil ikke tatt høyde for
biler med forbrenningsmotor som bruker hydrogen eller blandinger av hydrogen og naturgass
som drivstoff. Slike biler kan være en miljøvennlig mellomløsning inntil elbiler og
brenselcelleb iler blir mer vanlig. Forordning (EU) 630/2012 innfører krav til avgassutslipp for
slike biler, og sikrer samtidig at bilene kan EF-typegodkjennes etter EUs regelverk for
typegodkjenning av kjøretøy.
I tillegg oppdaterer forordning (EU) 630/2012 informasjonsdokumentet som skal fylles ut ved
typegodkjenning. Det tas her inn en del nye opplysninger for biler som bruker alternative
drivstoff. Videre oppdateres definisjonene i forordning (EF) 692/2008 for hybridelektrisk
kjøretøy, elektrisk kjøretøy, kjøretøy som går på blandinger av hydrogen og naturgass og
hydro gendrevne brenselcell ekjøretøy.
Forordningene 715/2007 og 692/2008 er implementert i forskrift 5. juli 20 12 om godkjenning
av bil og tilhenger til bil, vedlegg l , og forordning 630/2012 vil bli implementert der.
Forordningen ble vedtatt av EU-kommisjonen 12. juli 2012, og trådte i kraft i EU 01.08.12.
2. Andre opplysninger
Rettsakten vurderes som tidligere nevnt å være EØS-relevant og akseptabel for Norge. Norge
har ikke deltatt i arb eidsgrupper ved utarbeidelsen av rettsaktene. Norge har midlertid deltatt i
EU's tekniske komite for kjøretøy (TCMV), der regelverket har blitt diskutert.

3. Administrative og økonomiske konsekvenser ved implementering av rettsakten:
Rettsakten antas ikke å ha økonomiske eller administrative konsekvenser i Norge for private
eller offentlige instanser utover det som må gjøres for å implementere den i norsk regelverk.
4. Høringsfrist:
Vi ber om at høringsinstansenes eventuelle kommentarer og forslag til endringer gis innen 18.
januar 2013.
Høringsbrevet samt vedlegg vil bli gjort tilgjengelig på www.vegvesen.no. Eventuelle
kommentarer kan sendes pr brev eller e-post til: firrnapost@vegvesen.no
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