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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/562 

av 8. april 2015 

om endring av forordning (EU) nr. 347/2012 om gjennomføring av europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 661/2009 når det gjelder krav til typegodkjenning av visse grupper 

motorvogner med hensyn til avanserte nødbremseanlegg(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR – 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 661/2009 av 13. juli 2009 om krav til typegodkjenning for 

den generelle sikkerheten for motorvogner, deres tilhengere og systemer, deler og separate tekniske enheter beregnet på slike 

motorvogner(1), særlig artikkel 14 nr. 1 bokstav a), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Forordning (EF) nr. 661/2009 er en særforordning etter den framgangsmåten for typegodkjenning som ble innført ved 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF(2). 

2) Forordning (EF) nr. 661/2009 fastsetter grunnleggende krav til typegodkjenning av motorvogner i gruppe M2, M3, N2 og 

N3 med hensyn til montering av avanserte nødbremseanlegg (AEBS). Det må fastsettes særlige framgangsmåter, 

prøvinger og krav med hensyn til slik typegodkjenning. 

3) Forordning (EF) nr. 661/2009 fastsetter som et generelt vilkår at motorvogner i gruppe M2, M3, N2 og N3 skal være 

utstyrt med AEBS. 

4) Kommisjonsforordning (EU) nr. 347/2012(3) fastsetter de særlige framgangsmåtene, prøvingene og kravene i 

forbindelse med typegodkjenning av motorvogner med hensyn til AEBS, og krever at disse skal gjennomføres i to trinn. 

Som en del av første trinn skulle visse nye kjøretøytyper omfattes av godkjenningsnivå 1 fra 1. november 2013. Som en 

del av andre trinn ville det for nevnte kjøretøytyper, sammen med visse andre kjøretøytyper som ikke hadde vært 

omfattet av godkjenningsnivå 1, være nødvendig å oppnå godkjenningsnivå 2, som innebærer oppfyllelse av ytterligere 

og mer omfattende krav. Forordning (EU) nr. 347/2012 fastsetter dessuten at godkjenningsnivå 2 skal gjennomføres fra 

1. november 2016 for nye kjøretøytyper.  

5) Tidsrammen for gjennomføring av godkjenningsnivå 2 ble fastsatt for å sikre at det skal være tilstrekkelig tid til å 

opparbeide mer erfaring med AEBS, og for å muliggjøre ytterligere teknisk utvikling på dette feltet. Dessuten skulle 

tidsrammen gjøre det mulig for Kommisjonen å ta hensyn til internasjonale harmoniserte ytelses- og prøvingskrav som 

De forente nasjoners økonomiske kommisjon for Europa (UNECE) skulle vedta med hensyn til kjøretøytyper i de 

gruppene som omfattes av UNECE-reglement nr. 131 om AEBS.  

6) Det ble derfor fastsatt at Kommisjonen senest to år før datoen for gjennomføring av godkjenningsnivå 2 skulle vedta 

prøvingskriteriene for varsling og bremseaktivering for kjøretøytyper i gruppe M2 og kjøretøytyper i gruppe N2 med en 

tillatt totalvekt på åtte tonn eller mindre, idet det skulle tas hensyn til videre utvikling i dette spørsmålet på UNECE-

plan.  

7) UNECE har angitt den målhastigheten som gjelder for scenarioet med bevegelig mål på godkjenningsnivå 2 for prøving 

av kjøretøytyper i gruppe M2 og i gruppe N2 med tillatt totalvekt på høyst åtte tonn. Det er fastsatt lave målhastigheter, 

slik at det kan oppnås ytterligere erfaring med AEBS, og slik at det gis mulighet for ytterligere teknisk utvikling på dette 

området for de aktuelle kjøretøytypene.  

8) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den tekniske komité for motorvogner — 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 93 av 9.4.2015, s. 35, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 142/2015 av 11. juni 2015 

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

unions tidende nr. 69 av 15.12.2016, s. 30. 

(1) EUT L 200 av 31.7.2009, s. 1.  

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF av 5. september 2007 om fastsettelse av en ramme for godkjenning av motorvogner og 

deres tilhengere, og av systemer, deler og tekniske enheter til slike kjøretøyer (rammedirektiv) (EUT L 263 av 9.10.2007, s. 1). 

(3) Kommisjonsforordning (EU) nr. 347/2012 av 16. april 2012 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 661/2009 

når det gjelder krav til typegodkjenning av visse grupper motorvogner og med hensyn til avanserte nødbremseanlegg (EUT L 109 av 

21.4.2012, s. 1). 

2020/EØS/18/08 



Nr. 18/132 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 19.3.2020 

 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg II til forordning (EF) nr. 347/2012 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

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

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

Utferdiget i Brussel, 8. april 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

I vedlegg II til forordning (EU) nr. 347/2012 gjøres følgende endringer: 

1) Nr. 2.4.2.1 skal lyde: 

«2.4.2.1. a)  For godkjenningsnivå 1: Varsel med minst én taktil eller akustisk varslingsmetode skal gis senest på tidspunktet angitt i kolonne B i tabellen i tillegg 1. 

b)  For godkjenningsnivå 2: Varsel med minst én varslingsmetode skal gis senest på tidspunktet angitt i kolonne B i tillegg 2, som følger: 

— For kjøretøygruppene nevnt i rad 1 i tabellen i tillegg 2 skal varselet være taktilt eller akustisk. 

— For kjøretøygruppene nevnt i rad 2 i tabellen i tillegg 2 skal varselet være taktilt, akustisk eller optisk.» 

2) Nr. 2.4.2.2 skal lyde: 

«2.4.2.2. Varsel med minst to varslingsmetoder skal gis senest på tidspunktet som er angitt følgende sted: 

For godkjenningsnivå 1: Kolonne C i tabellen i tillegg 1. 

For godkjenningsnivå 2: Kolonne C i tabellen i tillegg 2.» 

3) Siste punktum i nr. 2.5.2.1 og 2.5.2.2 utgår. 

4) Tillegg 2 skal lyde: 

«Tillegg 2 

Godkjenningsnivå 2: Krav til varslings- og aktiveringsprøving – verdier for bestått/ikke bestått  

Rad A B C D E F G H 

0 Kjøretøygruppe 

Stillestående mål Bevegelig mål 

Tidspunkt for varslingsmetoder Hastighetsreduksjon 

for prøvingskjøretøyet 

Tidspunkt for varslingsmetoder Hastighetsreduksjon for 

prøvingskjøretøyet 
Målhastighet 

Minst 1 Minst 2 Minst 1 Minst 2 

(se nr. 2.4.2.1) (se nr. 2.4.2.2) (se nr. 2.4.5) (se nr. 2.5.2.1) (se nr. 2.5.2.2) (se nr. 2.5.3) (se nr. 2.5.1) 

1 M3(1), N3 og 

N2>8t 

Senest 1,4 s før start av 

nødbremsefasen 

Senest 0,8 s før start av 

nødbremsefasen 

Minst 20 km/t Senest 1,4 s før start 

av nødbremsefasen 

Senest 0,8 s før start 

av nødbremsefasen 

Prøvingskjøretøyet skal 

ikke kollidere med det 

bevegelige målet 

12 ± 2 km/t 
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Rad A B C D E F G H 

0 Kjøretøygruppe 

Stillestående mål Bevegelig mål 

Tidspunkt for varslingsmetoder Hastighetsreduksjon 

for prøvingskjøretøyet 

Tidspunkt for varslingsmetoder Hastighetsreduksjon for 

prøvingskjøretøyet 
Målhastighet 

Minst 1 Minst 2 Minst 1 Minst 2 

(se nr. 2.4.2.1) (se nr. 2.4.2.2) (se nr. 2.4.5) (se nr. 2.5.2.1) (se nr. 2.5.2.2) (se nr. 2.5.3) (se nr. 2.5.1) 

2 N2≤8t(2)(4) og 

M2(2)(4) 

Senest 0,8 s før start av 

nødbremsefasen 

Før start av 

nødbremsefasen(3) 

Minst 10 km/t Senest 0,8 s før start 

av nødbremsefasen 

Før start av 

nødbremsefasen(3) 

Prøvingskjøretøyet skal 

ikke kollidere med det 

bevegelige målet 

67 ± 2 km/t(5)  

(1) Kjøretøyer i gruppe M3 med hydraulisk bremseanlegg er underlagt kravene i rad 2. 

(2) Kjøretøyer med hydraulisk bremseanlegg er underlagt kravene i rad 1. 

(3) Verdiene skal oppgis av kjøretøyprodusenten på tidspunktet for typegodkjenning (se nr. 4.4 i tilføyelsen i vedlegg I del 2). 

(4) Produsenter av kjøretøyer i gruppene nevnt i rad 2 kan velge å få typegodkjenning i samsvar med verdiene i rad 1, og i så fall skal overholdelse av alle verdiene i rad 1 dokumenteres. 

(5) Verdiene for målhastighet i rute H2 skal vurderes på nytt innen 1. november 2021.» 

 


