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KORT BEGRUNDELSE

Formålet med forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om typegodkendelse af 
motorkøretøjer og motorer med hensyn til emissioner fra tunge erhvervskøretøjer (Euro VI) 
og om adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer er at fastsætte 
harmoniserede bestemmelser for fremstillingen af motorkøretøjer for at sikre et velfungerende 
indre marked, samtidig med at der sikres et højt miljøbeskyttelsesniveau med hensyn til 
luftforurenende stoffer. 

For at garantere, at der er effektiv konkurrence på markedet for reparation og 
vedligeholdelsestjenester, og at uafhængige aktører ikke udelukkes fra dette marked, skal 
bilproducenterne sikre, at uafhængige aktører som reparatører, producenter eller forhandlere 
af reparationsudstyr, værktøj eller reservedele har ubegrænset og standardiseret adgang til 
informationer fra egendiagnosesystemer (OBD) og reparations- og 
vedligeholdelsesinformationer om køretøjer.

Ordføreren støtter overordnet set forslaget, men foreslår at forbedre adgangen til 
reparationsinformationer om køretøjer yderligere. Tunge erhvervskøretøjer fremstilles ofte i 
flere faser, og der skal derfor også i denne situation sikres adgang til reparationsinformationer 
om køretøjer, således at uafhængige aktører har adgang til aktuelle oplysninger om alle 
køretøjets aspekter.  Ordføreren foreslår derfor i tilfælde af typegodkendelse i flere faser, at 
den fabrikant, der er ansvarlig for den enkelte godkendelse, også er ansvarlig for at fremlægge 
reparationsinformationer for den pågældende fase både for slutproducenten og for uafhængige 
aktører.  

Det er ikke muligt blot at overføre reglerne om adgang til reparations- og 
vedligeholdelsesinformationer fra Euro V (personbiler) på Euro VI (tunge erhvervskøretøjer), 
for så vidt angår det standardiserede format for fremlæggelse af oplysninger. Derfor har 
Kommissionen givet Den Europæiske Standardiseringsorganisation mandat til at udvikle et 
nyt format for fremlæggelse af reparations- og vedligeholdelsesinformationer, som afspejler 
den aktuelle køretøjsteknologi og også finder anvendelse på tunge erhvervskøretøjer.  Så snart 
dette nye format er vedtaget, skal alle reparations- og vedligeholdelsesinformationer 
fremlægges i overensstemmelse hermed.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse opfordrer Udvalget om Miljø, 
Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende 
ændringsforslag i sin betænkning:
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Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Det er nødvendigt, at der er ubegrænset 
adgang til reparationsinformationer om 
køretøjer via et ensartet format, der kan 
anvendes til at finde tekniske 
informationer, samt effektiv konkurrence 
på markedet for informationstjenester 
vedrørende vedligeholdelse og reparation 
af køretøjer for at forbedre det indre 
markeds funktion, navnlig hvad angår den 
frie bevægelighed for varer, 
etableringsfriheden og den frie udveksling 
af tjenesteydelser. En stor del af disse 
informationer vedrører 
egendiagnosesystemer (OBD) og deres 
interaktion med andre systemer i køretøjet. 
Det er hensigtsmæssigt, at der fastsættes 
tekniske specifikationer, som fabrikanterne 
skal anvende på deres websteder, 
sideløbende med målrettede 
foranstaltninger for at sikre små og 
mellemstore virksomheder (SMV'er) 
adgang på rimelige vilkår.

(8) Det er nødvendigt, at der er ubegrænset 
adgang til reparationsinformationer om 
køretøjer via et ensartet format, der kan 
anvendes til at finde tekniske 
informationer, samt effektiv konkurrence 
på markedet for informationstjenester 
vedrørende vedligeholdelse og reparation 
af køretøjer for at forbedre det indre 
markeds funktion, navnlig hvad angår den 
frie bevægelighed for varer, 
etableringsfriheden og den frie udveksling 
af tjenesteydelser. En stor del af disse 
informationer vedrører 
egendiagnosesystemer (OBD) og deres 
interaktion med andre systemer i køretøjet. 
Det er nødvendigt, at der fastsættes 
tekniske specifikationer, som fabrikanterne 
skal anvende på deres websteder, 
sideløbende med målrettede 
foranstaltninger for at sikre små og 
mellemstore virksomheder (SMV'er) 
adgang på rimelige vilkår. 

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt og ikke blot hensigtsmæssigt, at der fastsættes tekniske specifikationer, som 
fabrikanterne skal anvende på deres websteder. 

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8a) Senest…* bør Kommissionen 
undersøge, hvorledes ordningen med 
uindskrænket adgang til reparations- og 
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vedligeholdelsesinformationer om 
køretøjer fungerer, med det formål at 
afgøre, om det ville være hensigtsmæssigt 
at sammenfatte alle bestemmelser 
vedrørende adgang til reparations- og 
vedligeholdelsesinformationer om 
køretøjer i en revideret rammelovgivning 
om typegodkendelse. Hvis bestemmelserne 
om adgang til sådanne informationer 
sammenfattes på denne måde, bør de 
tilsvarende bestemmelser i denne 
forordning ophæves på den betingelse, at 
de eksisterende rettigheder vedrørende 
adgang til reparations- og 
vedligeholdelsesinformationer bevares.

___________

* Fire år efter denne forordnings ikrafttræden.

Or. en

Begrundelse

Bestemmelser vedrørende alle reparations- og vedligeholdelsesinformationer bør 
inkorporeres i rammedirektivet om typegodkendelse eller anden revideret rammelovgivning 
herom. Den tilsvarende Euro 5-/Euro 6-forordning for personbiler ((EF) nr. 715/2007) 
indeholder en betragtning med samme ordlyd (betragtning 9).

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 8 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8b) Kommissionen bør fremme 
udviklingen af et internationalt 
harmoniseret standardformat for 
ubegrænset og standardiseret adgang til 
reparations- og 
vedligeholdelsesinformationer.

Or. en

Begrundelse

Kommissionen bør slå til lyd for et internationalt harmoniseret ISO-standardformat for 
adgang til reparationsinformationer for at sikre, at  motorkøretøjsbestemmelserne 
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harmoniseres internationalt, og at denne harmonisering udvides til at omfatte flere områder, 
end det på indeværende tidspunkt er tilfældet.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 8 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8c) Det er uomgængelig nødvendigt, at 
der udarbejdes en fælles europæisk 
standard for formatet for informationer 
fra egendiagnosesystemet (OBD) og 
reparations- og 
vedligeholdelsesinformationer om 
køretøjer. Da det eksisterende Oasis-
format ikke fuldt ud kan anvendes på 
informationer fra egendiagnosesystemet 
og reparations- og 
vedligeholdelsesinformationer om 
køretøjer, for så vidt angår tunge 
erhvervskøretøjer, har Den Europæiske 
Standardiseringsorganisation fået mandat 
til at udarbejde en udvidet standard for 
sådanne informationer. Standarden bør 
baseres på Oasis-formatet og tilpasses 
efter de særlige behov, der gælder for 
tunge erhvervskøretøjer. Indtil denne 
standard er vedtaget af Den Europæiske 
Standardorganisation, bør informationer 
fra egendiagnosesystemet og reparations-
og vedligeholdelsesinformationer om 
tunge erhvervskøretøjer fremlægges på en 
lettilgængelig måde og i et format, som 
sikrer adgang uden forskelsbehandling. 
Informationerne bør gøres tilgængelige 
på fabrikanternes websteder eller, hvis 
dette ikke er muligt af hensyn til 
informationernes art, i en anden 
hensigtsmæssig form. Specifikationer 
vedrørende anvendelsesområdet for 
tekniske informationer, der er fastlagt i 
Oasis-dokument SCI-D2, bør indgå i de 
foranstaltninger, der vedtages til 
gennemførelse af denne forordning.
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Or. en

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslaget til artikel 6, stk. 1.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) "egendiagnosesystem" eller "OBD-
system", et emissionsbegrænsningssystem, 
som er i stand til at opdage en fejl og 
angive det sandsynlige fejlsted ved hjælp 
af fejlkoder i computerhukommelsen

(7) "egendiagnosesystem" eller "OBD-
system", et system i et køretøj eller en 
motor, som er i stand til at registrere 
funktionsfejl og evt. angive deres 
optræden ved hjælp af et alarmsystem,
angive det sandsynlige fejlsted ved hjælp 
af oplysninger i computerhukommelsen og 
stille disse oplysninger til rådighed; 
Kommissionen kan i overensstemmelse 
med proceduren i artikel 39, stk. 9, i 
direktiv 2007/46/EF vedtage en anden 
definition, der afspejler den tekniske 
udvikling inden for OBD-systemer. 

Or. en

Begrundelse

OBD-systemet virker ikke i sig selv emissionsbegrænsende, men kontrollerer virkningen af de 
systemer og komponenter, der rent faktisk begrænser emissionerne. Den foreslåede nye 
definition er i overensstemmelse med Verdensomspændende harmoniserede 
egendiagnosesystemer (WWH-OBD).  

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Fabrikanten skal sikre, at uafhængige 
aktører har ubegrænset og standardiseret 

1. Fabrikanten skal sikre, at uafhængige 
aktører har ubegrænset og standardiseret 
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adgang til informationer fra 
egendiagnosesystemer og reparations- og 
vedligeholdelsesinformationer om 
køretøjer.

adgang til informationer fra 
egendiagnosesystemer og reparations- og 
vedligeholdelsesinformationer om 
køretøjer.

Ved typegodkendelse i flere faser er den 
fabrikant, der har ansvaret for den 
enkelte godkendelse, også ansvarlig for at 
fremlægge reparationsinformationer 
vedrørende denne fase både for 
slutproducenten og for uafhængige 
aktører. Slutproducenten er ansvarlig for 
at fremlægge informationer om hele 
køretøjet for uafhængige operatører. 
Gebyr for tilgangstid opkræves kun én 
gang.

Artikel 6 og 7 i forordning (EF) nr. 
715/2007 finder anvendelse.

Artikel 6 og 7 i forordning (EF) nr. 
715/2007 finder tilsvarende anvendelse. 
Efter vedtagelse af den relevante CEN-
standard baseres informationer fra 
egendiagnosesystemet og reparations- og 
vedligeholdelsesinformationer om 
køretøjer på denne standard.
Indtil den relevante CEN-standard er 
vedtaget, fremlægges informationer fra 
egendiagnosesystemet og reparations- og 
vedligeholdelsesinformationer om 
køretøjer på en lettilgængelig måde og 
uden forskelsbehandling.  
Informationerne gøres tilgængelige på 
fabrikanternes websteder eller, hvis dette 
ikke er muligt af hensyn til 
informationernes art, i en anden 
hensigtsmæssig form.

Or. en

Begrundelse

Tunge erhvervskøretøjer samles ofte af en enkelt fabrikant, men der er mange, der bygges i 
flere faser, og f.eks. sælges som chassis og motor.  Det sekundære marked har brug for 
reparationsinformationer for både færdige køretøjer og køretøjer, der sælges som f.eks. 
motor/chassis.

Det er ikke muligt blot at overføre reglerne om adgang til reparationsinformationer fra Euro 
V (personbiler) på Euro VI (tunge erhvervskøretøjer). Det er derfor nødvendigt at tilpasse det 
standardiserede format efter behovene i sektoren for tunge erhvervskøretøjer. 
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Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Med henblik på gennemførelsen af 
denne artikels stk. 1 fastlægger og 
ajourfører Kommissionen, i 
overensstemmelse med den procedure, som 
er beskrevet i artikel 39, stk. 9, i direktiv 
2007/46/EF, de tekniske specifikationer, 
som vedrører, hvordan OBD-informationer 
og informationer om reparation og 
vedligeholdelse af køretøjet skal afgives.

2. Med henblik på gennemførelsen af 
denne artikels stk. 1 fastlægger og 
ajourfører Kommissionen, i 
overensstemmelse med den procedure, som 
er beskrevet i artikel 39, stk. 9, i direktiv 
2007/46/EF, hensigtsmæssige tekniske 
specifikationer, som vedrører, hvordan 
OBD-informationer og informationer om 
reparation og vedligeholdelse af køretøjer
skal afgives. Kommissionen tager hensyn
til eksisterende informationsteknologi, 
fremtidige køretøjsteknologier, 
nuværende ISO-standarder og 
muligheden for en verdensomspændende 
ISO-standard.

Or. en

Begrundelse

Det er meget vigtigt, at Kommissionen tager hensyn til eksisterende og fremtidige 
køretøjsteknologier og ISO-standarder, når den fastsætter og opdaterer tekniske 
specifikationer vedrørende OBD-informationer og informationer om reparation og 
vedligeholdelse af køretøjer. 

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Kommissionen vedtager senest den 31. 
december 2009 de i artikel 4, stk. 3, artikel 
5, stk. 4, og artikel 6, stk. 2, nævnte 
gennemførelsesforanstaltninger.
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Or. en

Begrundelse

Alle fabrikanter har brug for tilstrækkelig tid, efter at den fælles beslutningsprocedure og 
udvalgsproceduren er fuldendt og trådt i kraft. Med hensyn til Euro 5/6 for personbiler 
indførte Kommissionen en række nye foranstaltninger i løbet af udvalgsproceduren, der knap 
nok vil være fuldført, før de som en del af Euro 5 bliver bindende fra september 2009, hvilket 
indebærer, at fabrikanterne så godt som ikke har nogen gennemførelsesfrist.  Dette problem 
bør behandles i Euro VI.
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