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KORT BEGRUNDELSE

Baggrund

I henhold til artikel 17 i den generelle sikkerhedsforordning (forordning (EF) nr. 661/2009) og 
artikel 12 i forordningen om sikkerhed for fodgængere ((EF) nr. 78/2009) skal Kommissionen 
overvåge den tekniske udvikling inden for sikkerhedsteknologi og i sidste ende give mandat 
til nye sikkerhedsforanstaltninger ved at ajourføre EU-lovgivningen. I overensstemmelse med 
disse bestemmelser indeholder Kommissionens forslag specifikke tilpasninger til den tekniske 
udvikling for så vidt angår køretøjers sikkerhedsudstyr, som skal indgå i rammeforordningen 
for typegodkendelse ((EU) 2018/858). Forslaget ophæver også med henblik på forenkling den 
afledte ret hvad angår trafik- og fodgængersikkerhed ((EF) nr. 78/2009 og (EF) nr. 79/2009).

Ordførerens holdning

Selv om trafiksikkerheden er forbedret betydeligt i løbet af de seneste årtier, har der været en 
stagnation i reduktionen af antallet af trafikdræbte inden for de seneste fem år med 25 300 
trafikdræbte i 2017 i henhold til de statistiske oplysninger om kollisioner i EU. Trafikdrab 
skyldes hovedsagelig menneskelige fejl og kan forebygges. Ordføreren er fuldt ud overbevist 
om, at EU bør træffe konkrete foranstaltninger for yderligere at nedbringe antallet af 
trafikdræbte. De nye køretøjssikkerhedsfunktioner, der indføres med dette forslag, har et stort 
potentiale for at vende denne stagnerende tendens, da disse elementer sigter mod en bedre 
forebyggelse af menneskelige fejl. Bedre køretøjskonstruktion og f.eks. lavere hastigheder 
kan mindske følgerne af ulykker.

Generelt er den teknologiske udvikling inden for automatiseret kørsel i konstant fremgang. 
Ifølge Kommissionen vil dette marked opleve en eksponentiel vækst med forventede 
økonomiske fordele på over 620 mia. EUR inden 2025 for EU's bilindustri og 180 mia. EUR 
for EU's elektroniske sektor. Derfor er ordføreren af den opfattelse, at EU's bilindustri bør 
fremtidssikres ved at udnytte de fleste nye forretningsmuligheder for nystartede 
virksomheder, SMV'er og industrien, som markedet skaber og vil fortsætte med at skabe. De 
avancerede sikkerhedselementer i forslaget vil uden tvivl bane vejen for at forberede EU's 
bilindustri til netforbundet og automatiseret kørsel. Det vil også kunne hjælpe forbrugerne 
med at vænne sig til de nye funktioner, som vil være afgørende for forbrugernes accept og
tillid til den nye teknologi.

Ordføreren mener, at forslaget indeholder en fremtidsorienteret, men ambitiøs ramme, der 
skal øge beskyttelsen af trafikanter, og mere specifikt bløde trafikanter. Ordføreren tager 
hensyn til den åbne dialog og udveksling af synspunkter, som Kommissionen har ført med 
forskellige interessenter med henblik på at fremlægge tilstrækkelige og realistiske 
foranstaltninger, der tager hensyn til både forbrugere og industrien. 

På grundlag heraf ønsker ordføreren i denne udtalelse at sikre sig, at:

A. (bil-)sikkerheden sikres på grundlag af mindstenormer for ydeevne, som bør gælde for 
alle motorkøretøjer, uanset køretøjssegmentet



PE627.562v02-00 4/34 AD\1173620DA.docx

DA

B. enhver behandling af (person-)oplysninger skal foretages i overensstemmelse med den 
generelle forordning om databeskyttelse ((EU) 2016/679). Ordføreren ønsker desuden at 
sikre mere specifikke og mere konkrete beskyttelsesforanstaltninger

C. de foreslåede foranstaltninger har vist sig at være effektive og omkostningseffektive, uden 
at det fører til højere priser for forbrugerne

D. løbetiden for de foreslåede sikkerhedsfunktioner garanteres, og gennemførelsen sker på en 
forsvarlig måde, navnlig hvad angår de elementer, som det ikke er muligt at slukke for, 
f.eks. intelligent hastighed (ISA) og avanceret nødbremsesystem

E. bestemmelser om udarbejdelse af tekniske forskrifter for dæk bør indføres i forslaget for 
at supplere disse foranstaltninger med henblik på at forbedre køretøjernes sikkerhed for så 
vidt angår bedre vejgreb og for at bidrage til mindre støj og reduceret CO2-emission

F. fabrikanterne skal angive klare og forbrugervenlige oplysninger i instruktionsbogen for at 
hjælpe førerne med at forstå de førerassisterede systemer og deres funktioner

G. alle førere, herunder personer med handicap, skal let kunne opfatte sikkerhedssystemer og 
advarsler i forbindelse med assisteret kørsel. Sikkerhedssystemerne skal om nødvendigt 
tilpasses for at sikre dette

H. medlemsstaterne træffer korrigerende foranstaltninger med henblik på håndhævelse for at 
sikre, at alle nye motorkøretøjer fremstilles i overensstemmelse med denne forordning.

ÆNDRINGSFORSLAG

Transport- og Turismeudvalget opfordrer Udvalget om det Indre Marked og 
Forbrugerbeskyttelse, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende 
ændringsforslag:

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) I de seneste årtier har udviklingen 
inden for køretøjssikkerhed ydet et 
væsentligt bidrag til det generelle fald i 
antallet af trafikdræbte og alvorlige 
kvæstelser. Dette fald er dog gået i stå i de 
seneste år som følge af forskellige 
faktorer, herunder strukturelle og 
adfærdsmæssige faktorer, og uden nye 
initiativer vedrørende trafiksikkerhed 
generelt vil sikkerhedsvirkningerne af den 
nuværende tilgang ikke længere kunne 
opveje virkningerne af den stigende trafik. 

(3) I de seneste årtier har udviklingen 
inden for køretøjssikkerhed ydet et 
væsentligt bidrag til det generelle fald i 
antallet af trafikdræbte og alvorlige 
kvæstelser. I 2017 blev der imidlertid 
dræbt 25 300 mennesker på vejene i EU, 
hvilket er et tal, der har været næsten 
konstant i fire år. Derudover bliver mindst 
135 000 alvorligt kvæstet i sammenstød 
hvert år på vejene i EU. Uden nye 
initiativer vedrørende trafiksikkerhed 
generelt vil sikkerhedsvirkningerne af den 
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Køretøjers sikkerhedspræstationer skal 
derfor forbedres yderligere som et led i en 
integreret tilgang til trafiksikkerhed – også 
for at sikre bedre beskyttelse af bløde 
trafikanter.

nuværende tilgang ikke længere kunne 
opveje virkningerne af den stigende trafik. 
Køretøjers sikkerhedspræstationer skal 
derfor forbedres yderligere som et led i en 
integreret tilgang til trafiksikkerhed – også 
for at sikre bedre beskyttelse af bløde
trafikanter og alle andre trafikanter.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Den tekniske udvikling inden for 
avancerede sikkerhedssystemer til 
køretøjer giver nye muligheder for at 
nedbringe antallet af trafikofre. For at 
minimere antallet af trafikdræbte skal der 
indføres en række relevante nye 
teknologier.

(4) Den tekniske udvikling inden for 
avancerede sikkerhedssystemer til 
køretøjer giver nye muligheder for at 
nedbringe antallet af færdselsulykker og 
trafikofre. For at minimere antallet af 
trafikdræbte skal der indføres en række 
relevante nye teknologier.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5a) Sikkerhedsordningerne i denne 
forordning bør alle være effektive og 
omkostningseffektive og må ikke føre til 
betydeligt højere priser for forbrugerne.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Intelligent farttilpasning, 
vognbaneassistance, trætheds- og 
opmærksomhedsovervågning, 
distraktionsregistrering og bakdetektion har 
et stort potentiale for at reducere antallet af 

(6) Avancerede nødbremsesystemer, 
intelligent farttilpasning, 
vognbaneassistance, drejeassistance, 
trætheds- og opmærksomhedsovervågning, 
distraktionsregistrering og bakdetektion har 
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trafikdræbte markant. Disse systemer er 
desuden baseret på teknologier, som også 
vil blive anvendt til at indføre opkoblede 
og automatiserede køretøjer. Der bør 
følgelig fastlægges harmoniserede regler 
og testprocedurer for typegodkendelsen af 
køretøjer med hensyn til disse systemer og 
for typegodkendelsen af disse systemer 
som separate tekniske enheder på EU-plan.

et stort potentiale for at reducere antallet af 
trafikdræbte markant. Trætheds- og 
opmærksomhedsovervågningssystemer og 
distraktionsgenkendelsessystemer bør 
fungere uden ansigtsgenkendelse. Disse 
systemer er desuden baseret på teknologier, 
som også vil blive anvendt til at indføre 
opkoblede og automatiserede køretøjer. 
Der bør følgelig fastlægges harmoniserede 
regler og testprocedurer for 
typegodkendelsen af køretøjer med hensyn 
til disse systemer og for typegodkendelsen 
af disse systemer som separate tekniske 
enheder på EU-plan. Det bør også sikres, 
at disse systemer kan inspiceres og 
dermed betjenes sikkert i hele køretøjets 
livscyklus.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Indførelsen af 
kollisionsdatarekordere, som lagrer en 
række vigtige køretøjsdata over en kort 
periode før, under og efter en udløsende 
hændelse (f.eks. udløsning af airbag), er et 
værdifuldt skridt for at indsamle EU-
dækkende og detaljerede ulykkesdata. 
Motorkøretøjer bør derfor udstyret med 
sådanne rekordere. Det bør være et krav, at
sådanne rekordere kan registrere og lagre 
data på en sådan måde, at dataene kan 
anvendes af medlemsstaterne til at udføre 
trafiksikkerhedsanalyser og vurdere 
effektiviteten af specifikke 
sikkerhedsforanstaltninger, de har iværksat.

(7) Indførelsen af 
kollisionsdatarekordere, som lagrer en 
række vigtige køretøjsdata over en kort 
periode før, under og efter en udløsende 
hændelse (f.eks. udløsning af airbag), er et 
værdifuldt skridt for at indsamle EU-
dækkende og detaljerede ulykkesdata. 
Motorkøretøjer bør derfor være udstyret 
med sådanne rekordere. Der bør kun ske 
indsamling og lagring af anonymiserede 
data, som kan anvendes til 
ulykkesforskning. Desuden bør sådanne 
rekordere kunne registrere og lagre data på 
en sådan måde, at dataene udelukkende 
kan anvendes af medlemsstaterne til at 
udføre trafiksikkerhedsanalyser og vurdere 
effektiviteten af specifikke 
sikkerhedsforanstaltninger, de har iværksat, 
uden mulighed for at identificere ejeren 
eller indehaveren af køretøjet.

Ændringsforslag 6
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Forslag til forordning
Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7a) Kravene til typegodkendelse af 
sikkerheden afprøves og sikres på 
baggrund af de specifikke 
præstationsstandarder, som alle køretøjer 
skal opfylde, uanset køretøjssegmentet.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Behandling af personoplysninger, 
såsom oplysninger om føreren, som 
behandles i kollisionsdatarekordere, eller 
oplysninger om føreren i forbindelse med 
trætheds- og opmærksomhedsovervågning 
eller avanceret distrationsregistrering, bør 
behandles i overensstemmelse med EU-
lovgivningen om databeskyttelse, navnlig 
den generelle forordning om 
databeskyttelse28. Desuden er behandling 
af personoplysninger indsamlet i 
forbindelse med det køretøjsmonterede 
112-baserede eCall-system underlagt 
særlige garantier29.

(8) Behandling af personoplysninger, 
såsom oplysninger om føreren, som 
behandles i hændelsesdatarekordere, eller
af oplysninger om føreren i forbindelse 
med trætheds- og 
opmærksomhedsovervågning eller 
avanceret distraktionsregistrering, bør ske
i overensstemmelse med EU-lovgivningen 
om databeskyttelse, navnlig den generelle 
forordning om databeskyttelse28. Desuden 
er behandling af personoplysninger 
indsamlet i forbindelse med
kollisionsdatarekorderen og det 
køretøjsmonterede 112-baserede eCall-
system underlagt særlige garantier29.

__________________ __________________

28Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 
om beskyttelse af fysiske personer i 
forbindelse med behandling af 
personoplysninger og om fri udveksling af 
sådanne oplysninger og om ophævelse af 
direktiv 95/46/EF (generel forordning om 
databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, 
s. 1).

28Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 
om beskyttelse af fysiske personer i 
forbindelse med behandling af 
personoplysninger og om fri udveksling af 
sådanne oplysninger og om ophævelse af 
direktiv 95/46/EF (generel forordning om 
databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, 
s. 1).

29Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2015/758 af 29. april 2015 
om typegodkendelseskrav for indførelse af 
et køretøjsmonteret eCall-system, der er 
baseret på 112-tjenesten, og om ændring af 

29Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2015/758 af 29. april 2015 
om typegodkendelseskrav for indførelse af 
et køretøjsmonteret eCall-system, der er 
baseret på 112-tjenesten, og om ændring af 
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direktiv 2007/46/EF (EUT L 123 af 
19.5.2015, s. 77).

direktiv 2007/46/EF (EUT L 123 af 
19.5.2015, s. 77).

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9a) Det er vigtigt at indføre eCall-
systemer på motorcykler, lastbiler og 
busser for at sikre, at ofre for ulykker 
hurtigst muligt kommer under 
professionel medicinsk behandling.

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) EU-bestemmelser har tidligere 
begrænset den samlede længde af 
lastvognstog, hvilket førte til de typiske 
lastvogne med frembygget førerhus, fordi 
de maksimerer lastrummet. Førerens 
højtsiddende position skabte imidlertid en 
større blind vinkel og dårligere direkte 
udsyn omkring førerhuset. Dette er en 
væsentlig bidragende faktor til 
lastvognsulykker, der involverer bløde 
trafikanter. Antallet af ofre kunne 
reduceres markant ved at forbedre det 
direkte udsyn. Der bør derfor indføres krav 
om forbedring af det direkte udsyn.

(15) EU-bestemmelser har tidligere 
begrænset den samlede længde af 
lastvognstog, hvilket førte til de typiske 
lastvogne med frembygget førerhus, fordi 
de maksimerer lastrummet. Førerens 
højtsiddende position skabte imidlertid en 
større blind vinkel og dårligere direkte 
udsyn omkring førerhuset. Dette er en 
væsentlig bidragende faktor til 
lastvognsulykker, der involverer bløde 
trafikanter. Antallet af ofre kunne 
reduceres markant ved at forbedre det 
direkte udsyn. Der bør derfor indføres krav 
om forbedring af det direkte udsyn for at 
styrke det direkte udsyn over bløde 
trafikanter fra førersædet.

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Betragtning 16 a (ny)



AD\1173620DA.docx 9/34 PE627.562v02-00

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16a) Inden udgangen af 2019 bør 
Kommissionen foreslå, at eksisterende 
lastvogne og busser skal eftermonteres 
med de teknologisk mest avancerede 
førerstøttesystemer.

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Automatiserede og opkoblede 
køretøjer kan yde et meget stort bidrag til 
at reducere antallet af trafikdræbte, da 
omkring 90 % af alle trafikulykker anslås 
at skyldes menneskelige fejl. Efterhånden 
som automatiserede køretøjer overtager 
førerens opgaver, bør der vedtages 
harmoniserede regler og tekniske krav til 
automatiserede køretøjssystemer på EU-
plan.

(17) Automatiserede og opkoblede 
køretøjer kan yde et meget stort bidrag til 
at reducere antallet af trafikdræbte, da over
90 % af alle trafikulykker anslås at skyldes 
menneskelige fejl eller interaktion mellem 
menneske og køretøj og/eller 
infrastruktur. Efterhånden som 
automatiserede køretøjer overtager førerens 
opgaver, bør der vedtages harmoniserede 
regler og tekniske krav, der er effektive og 
passer til automatiserede køretøjssystemer 
på EU-plan.

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Unionen bør fortsat fremme 
udviklingen af tekniske krav vedrørende 
rullestøj, rullemodstand og vådgreb på FN-
plan. Dette skyldes, at FN-regulativ nr. 117 
nu indeholder disse detaljerede 
bestemmelser. Processen for tilpasning af 
kravene til dæk for at tage hensyn til 
tekniske fremskridt bør fortsættes på FN-
plan, især for at sikre, at dækpræstationer 
også vurderes ved slutningen af dækkets 
levetid i slidt tilstand, og for at fremme 
idéen om, at dæk bør opfylde kravene i 
hele deres levetid og ikke udskiftes for 

(19) Unionen bør fortsat fremme 
udviklingen af tekniske krav vedrørende 
rullestøj, rullemodstand og vådgreb på FN-
plan. Dette skyldes, at FN-regulativ nr. 117 
nu indeholder disse detaljerede 
bestemmelser. Processen for tilpasning af 
kravene til dæk for at tage hensyn til 
tekniske fremskridt bør fortsættes hurtigt 
og ambitiøst på FN-plan, især for at sikre, 
at dækpræstationer også vurderes ved 
slutningen af dækkets levetid i slidt 
tilstand, og for at fremme idéen om, at dæk 
bør opfylde kravene i hele deres levetid og 
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tidligt. De nuværende krav i forordning 
(EF) nr. 661/2009 vedrørende dæks 
ydeevne bør erstattes af tilsvarende FN-
regulativer.

ikke udskiftes for tidligt. For at sikre, at de 
strenge standarter opfyldes bør de 
nuværende krav i forordning (EF) nr. 
661/2009 vedrørende dæks ydeevne 
overvåges og evalueres og bør erstattes, 
når ydeevnen kan forbedres i Den 
Europæiske Union.

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Betragtning 25 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25a) For at sikre overholdelse af denne 
forordning finder de korrigerende 
foranstaltninger og 
sanktionsbestemmelserne i forordning 
(EU) 2018/858 anvendelse på 
nærværende forordning.

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. typegodkendelsen af nyfremstillede 
dæk med hensyn til deres sikkerheds- og 
miljøpræstationer.

3. typegodkendelsen af nyfremstillede 
dæk med hensyn til deres sikkerheds- og 
miljøpræstationer i form af reduktion af 
lyd- og luftforurening.

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – nr. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) "blød trafikant": en trafikant, der 
benytter et tohjulet motordrevet køretøj, 
eller en ikkemotoriseret trafikant som f.eks. 
en cyklist eller en fodgænger

(1) "blød trafikant": en trafikant, der 
benytter et to- eller trehjulet motordrevet 
køretøj, et elkøretøj til personbefordring
eller en ikkemotoriseret trafikant som f.eks. 
en cyklist eller en fodgænger
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Begrundelse

Fremover vil mange af de tohjulede motordrevne køretøjer være konstrueret med tre hjul. De 
vil dog fortsat være sårbare over for biler og lastbiler. Derudover findes der stadig flere 
personer, der i byerne kører rundt på elkøretøjer til personbefordring (scootere, solowheels 
osv.). Disse bør medtages i definitionen af bløde trafikanter.

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – nr. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7) "nødbremsesignal": hurtigt 
blinkende bremselygter for at vise andre 
trafikanter bag køretøjet, at køretøjet er 
påført en kraftig nedbremsningskraft i 
forhold til vejforholdene

7) "nødbremsesignal": hurtigt 
blinkende bremselygter eller 
retningsviserblinklys for at vise andre 
trafikanter bag køretøjet, at køretøjet er 
påført en kraftig nedbremsningskraft i 
forhold til vejforholdene

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – nr. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8) "bakdetektion": et kamera eller en 
monitor og et optik- eller 
detektionssystem, som gør føreren 
opmærksom på mennesker og genstande 
bag køretøjet med det primære formål at 
undgå kollisioner under bakning

8) "bakdetektion": et system, som gør 
føreren opmærksom på mennesker og 
genstande bag køretøjet med det primære 
formål at undgå kollisioner under bakning

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – nr. 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10) "avanceret nødbremsesystem": et 
system, der automatisk opdager en 
potentiel kollision og aktiverer køretøjets 
bremsesystem for at nedbremse køretøjet 

10) "avanceret nødbremsesystem": et 
system, der automatisk opdager en 
potentiel kollision og automatisk aktiverer 
køretøjets bremsesystem i det sidst mulige 
øjeblik for at nedbremse køretøjet og 
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og således undgå eller afbøde en kollision således undgå eller afbøde en kollision

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – nr. 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

11) "vognbaneassistance": et system, 
der overvåger køretøjets position i forhold 
til afgrænsningen af vognbanen og påvirker 
rattet med en bevægelse eller aktiverer 
bremserne i det mindste ved vognbaneskift, 
hvor en kollision kan være forestående

11) "vognbaneassistance": et system, 
der overvåger køretøjets position i forhold 
til afgrænsningen af vognbanen og påvirker 
rattet med en bevægelse og udsender en 
advarsel eller aktiverer bremserne i det 
mindste ved vognbaneskift, hvor en 
kollision kan være forestående

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – nr. 11 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

11a) "drejeassistent": teknologisk 
avanceret system, der detekterer bløde 
trafikanter, særligt i blinde vinkler i 
nærheden af køretøjets front og ved siden 
af køretøjet, og giver en advarsel med 
henblik på at forhindre kollision med 
sådanne bløde trafikanter

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – nr. 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

13) "kollisionsdatarekorder": et system, 
der registrerer og lagrer kritiske 
kollisionsrelaterede parametre og 
oplysninger før, under og efter en kollision

13) "kollisionsdatarekorder": et system, 
der registrerer og lagrer kritiske 
kollisionsrelaterede parametre og 
oplysninger om den nødvendige periode
og ikke mere end fem sekunder i 
forbindelse med en kollision

Ændringsforslag 22
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Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – nr. 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

14) "frontalbeskyttelsessystem": en 
eller flere separate strukturer, f.eks. et 
safarigitter eller en supplerende kofanger, 
som ud over den oprindelige 
standardkofanger skal beskytte køretøjets 
ydre overflade mod skader i tilfælde af 
kollision med et objekt, bortset fra 
særskilte strukturer med en højeste masse 
under 0,5 kg, der kun er beregnet til at 
beskytte køretøjets lygter

14) "frontalbeskyttelsessystem": en 
eller flere separate strukturer, f.eks. et 
safarigitter eller en supplerende kofanger, 
som ud over den oprindelige 
standardkofanger skal beskytte køretøjets 
ydre overflade mod skader i tilfælde af 
kollision med et objekt eller et dyr, bortset 
fra særskilte strukturer med en højeste 
masse under 0,5 kg, der kun er beregnet til 
at beskytte køretøjets lygter

Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – nr. 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

21) "automatiseret køretøj": et køretøj, 
der er konstrueret og fremstillet til at 
bevæge sig selvstændigt i længere perioder 
uden konstant menneskelig overvågning

21) "automatiseret køretøj": et køretøj, 
der er konstrueret og fremstillet til at 
bevæge sig selvstændigt i 
overensstemmelse med færdselsreglerne i 
længere perioder uden konstant 
menneskelig overvågning

Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Fabrikanten skal sikre, at køretøjer 
konstrueres, fremstilles og samles på en 
sådan måde, at risikoen for, at personer i 
køretøjet og bløde trafikanter kommer til 
skade, er mindst mulig.

4. Fabrikanten skal sikre, at køretøjer 
konstrueres, fremstilles og samles på en 
sådan måde, at risikoen, når det anvendes 
efter hensigten, for, at personer i køretøjet 
og bløde trafikanter omkommer eller 
kommer til skade, forhindres eller, i 
tilfælde af en ulykke, minimeres.

Ændringsforslag 25
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Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 5 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) fodgængere, cyklister, synsfelt og 
udsyn

b) fodgængere, cyklister, 
løbehjulsbrugere og rulleskøjteløbere, 
synsfelt og udsyn

Ændringsforslag 26

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Kravene til typegodkendelse af 
sikkerheden som fastsat i denne 
forordning skal være teknologisk neutrale 
og afprøves og sikres på baggrund af de 
specifikke præstationsstandarder, som 
alle køretøjer skal opfylde, uanset 
køretøjssegmentet.

Ændringsforslag 27

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 5 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5b. Fabrikanterne skal angive klare 
og forbrugervenlige oplysninger i 
instruktionsbogen for at hjælpe førerne 
med at forstå kørselsbistandssystemerne 
og deres funktioner.

Ændringsforslag 28

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 4 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) typegodkendelsen af dæk, herunder 
tekniske krav vedrørende deres montering.

b) typegodkendelsen af dæk, herunder 
kontrol i brugt tilstand og under 
forskellige vejr- og vejforhold, herunder 
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vådgreb, og tekniske krav vedrørende 
deres montering.

Ændringsforslag 29

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 4 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) iværksættelse af en 
typegodkendelse på EU-plan af dæk, der 
er monteret på køretøjer i klasse M1 og 
N1, i forhold til deres vådgreb i slidt 
tilstand

Ændringsforslag 30

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) eCall-system

Ændringsforslag 31

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra f b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fb) kollisionsdatarekorder

Ændringsforslag 32

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Motorkøretøjer skal være udstyret 
med et avanceret nødbremsesystem, som 
konstrueres og monteres i to faser, og som 
muliggør:

a) detektion af køretøjer i bevægelse og 
stationære genstande foran 
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motorkøretøjet i første fase

b) udvidelse af detektionsfunktionen, 
navnlig i blinde vinkler, til også at omfatte 
bløde trafikanter foran motorkøretøjet i 
anden fase.

Avancerede nødbremsesystemer skal 
navnlig opfylde følgende krav: 

a) det skal ikke være muligt at frakoble 
systemerne

b) automatiske aktive indgreb fra 
systemernes side skal kunne tilsidesættes 
ved bevidste handlinger fra førerens side, 
f.eks. acceleration

c) systemerne skal være i normal 
driftstilstand efter hver aktivering af 
hovedkontakten

d) der skal være nem mulighed for at 
undertrykke lydsignaler, men andre 
systemfunktioner end lydsignaler må ikke 
undertrykkes samtidig.

Ændringsforslag 33

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 3 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3b. Enhver fører, herunder ældre og 
personer med handicap, skal let kunne 
opfatte sikkerhedsegenskaber og advarsler 
i forbindelse med assisteret kørsel.

Ændringsforslag 34

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 3 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3c. Kollisionsdatarekorderen skal 
navnlig opfylde følgende krav:

a) de data, som de registrerer og lagrer 
om den nødvendige periode og ikke mere 
end fem sekunder i forbindelse med en 
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kollision, skal omfatte køretøjets 
hastighed, sikkerhedssystemernes tilstand 
og tilkobling samt andre relevante 
inputparametre for de aktive sikkerheds-
og antikollisionssystemer

b) det må ikke være muligt at frakoble 
anordningerne.

Ændringsforslag 35

Forslag til forordning
Artikel 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 6a

Regler om beskyttelse af privatlivets fred 
og personoplysninger

1. Denne forordning berører ikke Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
2016/679. Enhver behandling af 
personoplysninger af den i artikel 6, stk. 
4a, omhandlede kollisionsdatarekorder 
skal være i overensstemmelse med de 
regler for beskyttelse af 
personoplysninger, der er fastsat i nævnte 
forordning.

2. De personoplysninger, der behandles af 
kollisionsdatarekorderen, må kun 
anvendes til forskning af kollisionsdata. 
Kollisionsdata skal alene stilles til 
rådighed for de nationale myndigheder i 
overensstemmelse med EU-lovgivningen 
eller national lovgivning i 
overensstemmelse med forordning (EU) 
2016/679 via en standardiseret 
grænseflade. De anonymiserede data, som 
en kollisionsdatarekorder skal kunne 
registrere og lagre, skal omfatte 
køretøjstype, -version og -variant, og 
navnlig systemer til aktiv sikkerhed og 
forebyggelse af ulykker monteret på 
køretøjet. De må imidlertid ikke omfatte 
de sidste fire cifre i 
køretøjsindikatorsektionen af 
køretøjsidentifikationsnummeret eller 
andre oplysninger, som gør det muligt at 
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identificere selve det enkelte køretøj, 
ejeren eller indehaveren af køretøjet.

3. De personoplysninger, der behandles i 
henhold til denne forordning, lagres ikke i 
længere tid end nødvendigt med henblik 
på forskning i de kollisionsdata, der er 
omhandlet i denne artikels stk. 2. Disse 
oplysninger slettes helt, så snart de ikke 
længere er nødvendige til dette formål.

4. Fabrikanterne sikrer, at 
kollisionsdatarekorderen ikke kan spores 
og ikke er underlagt nogen konstant 
sporing.

5. Fabrikanterne sikrer, at oplysningerne 
i en kollisionsdatarekorders interne 
hukommelse automatisk og fortløbende 
fjernes.

6. Disse oplysninger må ikke være 
tilgængelige uden for 
kollisionsdatarekorderen for nogen 
enheder før en eventuel kollision.

7. Der skal tages hensyn til teknologier til 
beskyttelse af privatlivets fred i 
kollisionsdatarekorderen med henblik på 
at give førerne det relevante niveau for 
beskyttelse af privatlivets fred og et højt 
niveau af It-beskyttelse samt de 
nødvendige garantier for at forhindre 
overvågning, fjernmanipulation og 
misbrug, herunder cyberangreb.

8. Fabrikanterne giver i ejerens 
instruktionsbog klare og omfattende 
oplysninger om den databehandling, der 
foretages af kollisionsdatarekorderen. 
Oplysningerne skal omfatte:

a) henvisning til retsgrundlaget for 
databehandlingen

b) det forhold, at kollisionsdatarekorderen 
aktiveres som standard

c) de ordninger for databehandling, som 
kollisionsdatarekorderen udfører

d) det specifikke formål med 
kollisionsdatarekorderens behandling, 
som er begrænset til den forskning i 
kollisionsdata, der er omhandlet i artikel 
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6a, stk. 2

e) hvilke typer data der indsamles og 
behandles, og hvilke der modtager disse 
data

f) fristen for opbevaring af data i 
kollisionsdatarekorderen

g) den omstændighed, at der ikke er 
konstant sporing af køretøjet

h) ordningerne for udøvelsen af den 
registreredes rettigheder og den 
kontakttjeneste, der er kompetent til at 
behandle anmodninger om adgang.

Ændringsforslag 36

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Køretøjer i klasse M1 og N1 skal 
være udstyret med et avanceret 
nødbremsesystem, som konstrueres og 
monteres i to faser, og som muliggør:

udgår

a) detektion af køretøjer i bevægelse 
og stationære genstande foran 
motorkøretøjet i første fase

b) udvidelse af detektionsfunktionen 
til også at omfatte bløde trafikanter foran 
motorkøretøjet i anden fase.

Ændringsforslag 37

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Køretøjer i klasse M1 og N1 skal 
være udstyret med et system til 
vognbaneassistance.

3. Køretøjer i klasse M1 og N1 skal 
være udstyret med et system til 
vognbaneassistance eller et system til 
advarsel om uforvarende 
vognbaneoverskridelse. .



PE627.562v02-00 20/34 AD\1173620DA.docx

DA

Ændringsforslag 38

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 4 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Avancerede nødbremsesystemer og 
vognbaneassistancesystemer skal navnlig 
opfylde følgende krav:

4. Vognbaneassistancesystemer eller 
systemer til advarsel om uforvarende 
vognbaneoverskridelse skal navnlig 
opfylde følgende krav:

Ændringsforslag 39

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 4 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) automatiske aktive indgreb fra 
systemernes side skal kunne tilsidesættes 
ved bevidste handlinger fra førerens side, 
f.eks. styring

Ændringsforslag 40

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Køretøjer i klasse M1 og N1 skal 
være udstyret med en 
kollisionsdatarekorder. 
Kollisionsdatarekorderen skal navnlig 
opfylde følgende krav:

udgår

a) de data, som de optager og lagrer 
vedrørende perioden før, under og efter 
en kollision, skal mindst omfatte 
køretøjets hastighed, 
sikkerhedssystemernes tilstand og 
tilkobling samt andre relevante 
inputparametre for de aktive sikkerheds-
og antikollisionssystemer

b) det må ikke være muligt at 
frakoble anordningerne

c) anordningernes funktion til 
optagelse og lagring data skal sikre, at 
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dataene er beskyttet mod manipulation og 
med hjemmel i EU-ret eller i forordning 
(EU) nr. 2016/679 kan stilles til rådighed 
for de nationale myndigheder via en 
standardiseret grænseflade med henblik 
på analyse af ulykkesdata, og at den 
præcise køretøjstype, -version og -variant 
og navnlig de aktive sikkerheds- og 
antikollisionssystemer, som er monteret i 
køretøjet, kan identificeres.

De data, som en kollisionsdatarekorder 
kan optage og lagre, må imidlertid ikke 
omfatte de sidste fire cifre i 
køretøjsindikatorsektionen af 
køretøjsidentifikationsnummeret eller 
andre oplysninger, som gør det muligt at 
identificere selve det enkelte køretøj.

Ændringsforslag 41

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Køretøjer i klasse M2, M3, N2 og 
N3 skal være udstyret med et system til 
advarsel om vognbaneskift og et avanceret 
nødbremsesystem, som opfylder kravene i 
de delegerede retsakter, som vedtages i 
henhold til stk. 7.

2. Køretøjer i klasse M2, M3, N2 og 
N3 skal være udstyret med et 
vognbaneassistancesystem og et system til 
advarsel om uforvarende 
vognbaneoverskridelse samt et avanceret 
nødbremsesystem, som opfylder kravene i 
de delegerede retsakter, som vedtages i 
henhold til stk. 7.

Ændringsforslag 42

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Køretøjer i klasse M2, M3, N2 og 
N3 skal være udstyret med avancerede 
systemer, der kan detektere bløde 
trafikanter i nærheden af køretøjets front 
og ved siden af køretøjet og give en 
advarsel eller forhindre kollision med 
sådanne bløde trafikanter.

3. Køretøjer i klasse M2, M3, N2 og 
N3 skal være udstyret med en 
drejeassistent, som opfylder kravene i de 
delegerede retsakter, som vedtages i 
henhold til stk. 7.
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Ændringsforslag 43

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 4 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Med hensyn til systemerne 
omhandlet i denne artikels stk. 2 og 3, skal 
de navnlig opfylde følgende krav:

4. Med hensyn til systemerne 
omhandlet i denne artikels stk. 2, skal de 
navnlig opfylde følgende krav:

Ændringsforslag 44

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 4 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) automatiske aktive indgreb fra 
systemernes side skal kunne tilsidesættes 
ved bevidste handlinger fra førerens side, 
f.eks. styring

Ændringsforslag 45

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Det i stk. 3 nævnte system kan ikke 
frakobles.

Ændringsforslag 46

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Køretøjer i klasse M2, M3, N2 og 
N3 skal være konstrueret og fremstillet 
med et større direkte udsyn over bløde 
trafikanter fra førersædet.

5. Køretøjer i klasse M2, M3, N2 og 
N3 skal være konstrueret og fremstillet 
med et større direkte udsyn over bløde 
trafikanter fra førersædet. Kommissionen 
forelægger forslag til en delegeret retsakt 
om kravene om direkte udsyn, der 
eliminerer den blinde vinkel foran og i 
førerens side af lastvognen og reducerer 
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den blinde vinkel betydeligt i
passagersiden af lastvognen. Dette krav 
differentieres i henhold til lastvognstype.

Ændringsforslag 47

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Køretøjer i klasse M2 og M3, der 
kan medtage flere end 22 passagerer ud 
over føreren, og som er indrettet med 
ståpladser for at give mulighed for hyppig 
ind- og udstigning, skal være konstrueret 
og fremstillet, så de er tilgængelige for
bevægelseshæmmede, herunder 
kørestolsbrugere.

6. Køretøjer i klasse M2 og M3, der 
kan medtage flere end 22 passagerer ud 
over føreren, og som er indrettet med 
ståpladser for at give mulighed for hyppig 
ind- og udstigning, skal være konstrueret 
og fremstillet, så de er tilgængelige for 
bevægelseshæmmede, herunder 
kørestolsbrugere og personer med 
handicap.

Ændringsforslag 48

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) systemer, der overtager førerens 
kontrol over køretøjet, herunder styre-, 
accelerations- og bremsesystemer

a) systemer, der overtager førerens 
kontrol over køretøjet, herunder styre-, 
accelerations- og bremsesystemer, samt 
systemer, der overtager 
handlingsforpligtelsen med hensyn til 
signalgivning.

Ændringsforslag 49

Forslag til forordning
Artikel 16 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 16a

Gennemgang

Senest tre år efter datoen for denne 
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forordnings ikrafttræden og hvert tredje 
år derefter forelægger Kommissionen en 
rapport for Europa-Parlamentet og Rådet, 
herunder, hvis det er hensigtsmæssigt, 
forslag om ændringer af denne 
forordning eller andre relevante 
fællesskabsretsakter vedrørende indføjelse 
af yderligere nye 
sikkerhedsforanstaltninger.

Ændringsforslag 50

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den finder anvendelse fra den [PO: Please 
insert the date 36 months following the 
date of entry into force of this Regulation].

Den finder anvendelse fra den [PO: Please 
insert the date 24 months following the 
date of entry into force of this Regulation]. 
De delegerede retsakter, der er omhandlet 
i artikel 12, skal offentliggøres mindst 12 
måneder før deres anvendelse.
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Ændringsforslag 51

Forslag til forordning
Bilag II – tabel – række 13

Kommissionens forslag

Emne FN-regulativer
Yderligere specifikke 
tekniske krav

M1
M
2

M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4 STU
Kom
pone
nt

Afskærmning bagtil mod 
underkøring

FN-regulativ nr. 
58

A A A A A A A A A A A A

Ændringsforslag

Emne FN-regulativer
Yderligere specifikke 
tekniske krav

M1
M
2

M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4 STU
Kom
pone
nt

Afskærmning bagtil mod 
underkøring

FN-regulativ nr. 
58

For køretøjer i 
klasse N2 og N3 skal 
det være muligt at 
forhindre 
underkørsel bagfra 
af køretøjer på op til 
56 km/h.

A A A A A A A A A A A A
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Ændringsforslag 52

Forslag til forordning
Bilag II – tabel – række 36

Kommissionens forslag

Emne FN-regulativer
Yderligere specifikke 
tekniske krav

M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4 STU
Kom
pone
nt

Avanceret 
nødbremsesystem for 
fodgængere og cyklister

C C

Ændringsforslag

Emne FN-regulativer
Yderligere specifikke 
tekniske krav

M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4 STU
Kom
pone
nt

Avanceret 
nødbremsesystem for 
fodgængere og cyklister

C C C C C C
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Ændringsforslag 53

Forslag til forordning
Bilag II – tabel – række 38

Kommissionens forslag

Emne FN-regulativer
Yderligere specifikke 
tekniske krav

M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4 STU
Kom
pone
nt

System til information 
om blinde vinkler

B B B B B

Ændringsforslag

Emne FN-regulativer
Yderligere specifikke 
tekniske krav

M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4 STU
Kom
pone
nt

Drejeassistent B B B B B
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Ændringsforslag 54

Forslag til forordning
Bilag II – tabel – række 49

Kommissionens forslag

Emne FN-regulativer
Yderligere specifikke 
tekniske krav

M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4 STU
Kom
pone
nt

Vognbaneassistance B B

Ændringsforslag

Emne FN-regulativer
Yderligere specifikke 
tekniske krav

M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4 STU
Kom
pone
nt

Vognbaneassistance og 
advarsel om uforvarende 
vognbaneoverskridelse

B B B B B B



AD\1173620DA.docx 29/34 PE627.562v02-00

DA

Ændringsforslag 55

Forslag til forordning
Bilag II – tabel – række 61

Kommissionens forslag

Emne FN-regulativer
Yderligere specifikke 
tekniske krav

M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4 STU
Kom
pone
nt

Dæktryksovervågningssy
stem til tunge 
erhvervskøretøjer

B B B B B B

Ændringsforslag

Emne FN-regulativer
Yderligere specifikke 
tekniske krav

M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4 STU
Kom
pone
nt

Dæktryksovervågningssy
stem til tunge 
erhvervskøretøjer

B B B B B B B
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Ændringsforslag 56

Forslag til forordning
Bilag II – tabel – række 72

Kommissionens forslag

Emne FN-regulativer
Yderligere specifikke 
tekniske krav

M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4 STU
Kom
pone
nt

Intelligent farttilpasning B B B B B B B

Ændringsforslag

Emne FN-regulativer
Yderligere specifikke 
tekniske krav

M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4 STU
Kom
pone
nt

Intelligent farttilpasning C C C C C C C
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Ændringsforslag 57

Forslag til forordning
Bilag II – tabel – række 90

Kommissionens forslag

Emne FN-regulativer
Yderligere specifikke 
tekniske krav

M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4 STU
Kom
pone
nt

Kollisionsdatarekorder B B5 B5 B B5 B5 B

Ændringsforslag

Emne FN-regulativer
Yderligere specifikke 
tekniske krav

M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4 STU
Kom
pone
nt

Kollisionsdatarekorder B B B B B B B
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Ændringsforslag 58

Forslag til forordning
Bilag II – noter til tabel – punkt D

Kommissionens forslag Ændringsforslag

D: Dato for afslag på meddelelse af EU-
typegodkendelse:

D: Dato for afslag på meddelelse af EU-
typegodkendelse:

[PO: Please insert the date 48 months after 
the date of application of this Regulation]

[PO: Please insert the date 36 months after 
the date of application of this Regulation]

Dato for forbuddet mod registrering af 
køretøjer samt markedsføring og 
ibrugtagning af komponenter og separate 
tekniske enheder:

Dato for forbuddet mod registrering af 
køretøjer samt markedsføring og 
ibrugtagning af komponenter og separate 
tekniske enheder:

[PO: Please insert the date 84 months after 
the date of application of this Regulation]

[PO: Please insert the date 72 months after 
the date of application of this Regulation]
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