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Ændringsforslag 294
Rolandas Paksas

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Med henblik på etableringen af EU's 
indre marked og dettes funktion er det 
hensigtsmæssigt at erstatte 
medlemsstaternes godkendelsessystemer 
med en EU-godkendelsesprocedure, der er 
baseret på princippet om total 
harmonisering, samtidig med at der tages 
hensyn til costbenefitbetragtninger med 
særlig vægt på små og mellemstore 
virksomheder.

(2) Med henblik på etableringen af EU's 
indre marked og dettes funktion og at 
bidrage til industriens 
konkurrencedygtighed, er det 
hensigtsmæssigt at erstatte 
medlemsstaternes godkendelsessystemer 
med en EU-godkendelsesprocedure, der er 
baseret på princippet om total 
harmonisering, samtidig med at der tages 
hensyn til costbenefitbetragtninger med 
særlig vægt på små og mellemstore 
virksomheder.

Or. lt

Ændringsforslag 295
Rolandas Paksas

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) For at sikre et højt niveau af 
færdselssikkerhed, arbejdssikkerhed og 
miljøbeskyttelse bør de tekniske krav og de 
miljøstandarder, der er gælder for 
køretøjer, komponenter og separate 
tekniske enheder med hensyn til 
typegodkendelse, harmoniseres.

(5) For at sikre et højt niveau af 
færdselssikkerhed, arbejdssikkerhed, 
miljøbeskyttelse, og et harmoniseret EU-
typegodkendelsessystem, bør de tekniske 
krav og de miljøstandarder, der gælder for 
køretøjer, komponenter og separate 
tekniske enheder med hensyn til 
typegodkendelse, harmoniseres.

Or. lt
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Ændringsforslag 296
Rolandas Paksas

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Det er hensigtsmæssigt at fastsætte det 
princip, at køretøjer skal konstrueres, 
fremstilles og samles på en sådan måde, at 
risikoen for at personer i køretøjet eller 
andre trafikanter kan komme til skade er 
mindst mulig. Med henblik herpå er det 
nødvendigt, at fabrikanterne sikrer, at 
køretøjer opfylder de relevante krav i 
denne forordning. Disse bestemmelser bør, 
uden at være begrænset hertil, omfatte krav 
vedrørende strukturel integritet, systemer 
til forbedring af førerens kontrol over 
bilen, systemer, der skal give føreren udsyn 
til og oplysninger om køretøjets tilstand og 
de umiddelbare omgivelser, køretøjets 
lyssystemer, systemer til beskyttelse af 
fører og passagerer, køretøjets ydre og 
tilbehør til køretøjet, køretøjsmasse og –
dimensioner samt køretøjets dæk.

(13) Det er hensigtsmæssigt at fastsætte det 
princip, at køretøjer skal konstrueres, 
fremstilles og samles på en sådan måde, at 
risikoen for at personer i køretøjet eller 
andre trafikanter kan komme til skade er 
mindst mulig og at EU's indre marked 
beskyttes mod landbrugs- og 
skovbrugskøretæjer af dårlig kvalitet, der 
kan bringe liv i fare, skade den 
menneskelige sundhed og miljøet. Med 
henblik herpå er det nødvendigt, at 
fabrikanterne sikrer, at køretøjer opfylder 
de relevante krav i denne forordning. Disse 
bestemmelser bør, uden at være begrænset 
hertil, omfatte krav vedrørende strukturel 
integritet, systemer til forbedring af 
førerens kontrol over bilen, systemer, der 
skal give føreren udsyn til og oplysninger 
om køretøjets tilstand og de umiddelbare 
omgivelser, køretøjets lyssystemer, 
systemer til beskyttelse af fører og 
passagerer, køretøjets ydre og tilbehør til 
køretøjet, køretøjsmasse og –dimensioner 
samt køretøjets dæk.

Or. lt

Ændringsforslag 297
Toine Manders

Forslag til forordning
Betragtning 19 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19a) For at forhindre illoyal 
konkurrence med vejanlægskøretøjer, 
skal køretøjer, der falder ind under denne 
forordnings anvendelsesområde og 
anvendes til anlæggelse af veje, opfylde de 



AM\881687DA.doc 5/71 PE475.768v01-00

DA

samme krav som vejanlægskøretøjer.

Or. nl

Ændringsforslag 298
Andreas Schwab

Forslag til forordning
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) For at gøre det muligt for fabrikanter 
af komponenter eller separate tekniske 
enheder at ansøge om typegodkendelse for 
komponenter eller separate tekniske 
enheder eller om tilladelse, er det også 
vigtigt for disse fabrikanter at have 
adgang til visse oplysninger, der kun kan 
indhentes fra fabrikanten, som f.eks. de 
tekniske oplysninger, inkl. tegninger, der 
er nødvendige for udvikling af dele til 
eftermarkedet.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 299
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Forslag til forordning
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) For at gøre det muligt for fabrikanter 
af komponenter eller separate tekniske 
enheder at ansøge om typegodkendelse for 
komponenter eller separate tekniske 
enheder eller om tilladelse, er det også 
vigtigt for disse fabrikanter at have adgang 
til visse oplysninger, der kun kan indhentes 
fra fabrikanten, som f.eks. de tekniske 
oplysninger, inkl. tegninger, der er 
nødvendige for udvikling af dele til 

(20) For at gøre det muligt for fabrikanter 
af komponenter eller separate tekniske 
enheder at ansøge om typegodkendelse for 
komponenter eller separate tekniske 
enheder eller om tilladelse, er det også 
vigtigt for disse fabrikanter at have adgang 
til visse oplysninger, der kun kan indhentes 
fra fabrikanten, som f.eks. de tekniske 
oplysninger, der er nødvendige for 
udvikling af dele til eftermarkedet.
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eftermarkedet.

Or. en

Begrundelse

Fabrikanter af komponenter eller separate tekniske enheder bør ikke have adgang til 
tegninger. Tegninger er omfattet af fabrikantens intellektuelle ejendomsrettigheder og må ikke 
videregives til tredjemand.  I overensstemmelse med kapitel XVI om reparations- og 
vedligeholdelsesinformationer om køretøjer, er den information, der skal gives, nævnt i 
artikel 47, stk. 3. 

Ændringsforslag 300
Malcolm Harbour, Amalia Sartori

Forslag til forordning
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) For at gøre det muligt for fabrikanter 
af komponenter eller separate tekniske 
enheder at ansøge om typegodkendelse for 
komponenter eller separate tekniske 
enheder eller om tilladelse, er det også 
vigtigt for disse fabrikanter at have adgang 
til visse oplysninger, der kun kan indhentes 
fra fabrikanten, som f.eks. de tekniske 
oplysninger, inkl. tegninger, der er 
nødvendige for udvikling af dele til 
eftermarkedet.

(20) For at gøre det muligt for fabrikanter 
af komponenter eller separate tekniske 
enheder at ansøge om typegodkendelse for 
komponenter eller separate tekniske 
enheder eller om tilladelse, er det også 
vigtigt for disse fabrikanter at have adgang 
til visse oplysninger, der kun kan indhentes 
fra fabrikanten, som f.eks. de tekniske 
oplysninger, der er nødvendige for 
udvikling af dele til eftermarkedet.

Or. en

Ændringsforslag 301
Pier Antonio Panzeri

Forslag til forordning
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) For at gøre det muligt for fabrikanter 
af komponenter eller separate tekniske 

(20) For at gøre det muligt for fabrikanter 
af komponenter eller separate tekniske 
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enheder at ansøge om typegodkendelse for 
komponenter eller separate tekniske 
enheder eller om tilladelse, er det også 
vigtigt for disse fabrikanter at have adgang 
til visse oplysninger, der kun kan indhentes 
fra fabrikanten, som f.eks. de tekniske 
oplysninger, inkl. tegninger, der er 
nødvendige for udvikling af dele til 
eftermarkedet.

enheder at ansøge om typegodkendelse for 
komponenter eller separate tekniske 
enheder eller om tilladelse, er det også 
vigtigt for disse fabrikanter at have adgang 
til visse oplysninger, der kun kan indhentes 
fra fabrikanten, som f.eks. de tekniske 
oplysninger, inkl. tegninger, der ikke er 
beskyttet af den intellektuelle ejendomsret,
der er nødvendige for udvikling af dele til 
eftermarkedet.

Or. en

Ændringsforslag 302
Andreas Schwab

Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) Det er nødvendigt, at der er 
ubegrænset adgang til 
reparationsinformationer om køretøjer via 
et standardiseret format, der kan 
anvendes til at finde tekniske 
informationer, samt at der er 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-systemer) og 
deres interaktion med andre systemer i 
køretøjet. Det er hensigtsmæssigt, at der 
fastsættes tekniske specifikationer, som 
fabrikanternes websteder bør opfylde, 
sideløbende med målrettede 
foranstaltninger for at sikre små og 
mellemstore virksomheder (SMV'er) 
adgang på rimelige vilkår.

udgår
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Or. en

Ændringsforslag 303
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) Det er nødvendigt, at der er 
ubegrænset adgang til 
reparationsinformationer om køretøjer via 
et standardiseret format, der kan anvendes 
til at finde tekniske informationer, samt at 
der er 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-systemer) og 
deres interaktion med andre systemer i 
køretøjet. Det er hensigtsmæssigt, at der 
fastsættes tekniske specifikationer, som 
fabrikanternes websteder bør opfylde, 
sideløbende med målrettede 
foranstaltninger for at sikre små og 
mellemstore virksomheder (SMV'er) 
adgang på rimelige vilkår.

(21) Det er nødvendigt, at der er adgang til 
reparationsinformationer om køretøjer via 
et standardiseret format, der kan anvendes 
til at finde tekniske informationer, samt at 
der er effektiv konkurrence på markedet 
for informationstjenester vedrørende 
vedligeholdelse og reparation af traktorer
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-systemer) og 
deres interaktion med andre systemer i 
køretøjet. Det er hensigtsmæssigt, at der 
fastsættes tekniske specifikationer, som 
fabrikanternes websteder bør opfylde i 
overensstemmelse med 
rimelighedsprincippet og 
proportionalitetsprincippet, både hvad 
angår salgsmængden af køretøjstyper 
og/eller fabrikantdimensioner.

Or. en

Begrundelse

For at tilpasse betragtning 21 til kapitel XVI og hermed forbundne ændringsforslag. 
Uafhængige operatører vil i et standardiseret format modtage samme information, som er 
givet til autoriserede forhandlere og reparatører uden forskelsbehandling.  Køretøjer i klasse 
R (påhængskøretøjer·) og klasse S (udskifteligt trukket udstyr) bør fritages for kravene om 
reparations- og vedligeholdelsesinformationer. Der bør især tages hensyn til SMV.
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Ændringsforslag 304
Malcolm Harbour, Amalia Sartori

Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) Det er nødvendigt, at der er 
ubegrænset adgang til 
reparationsinformationer om køretøjer via 
et standardiseret format, der kan anvendes 
til at finde tekniske informationer, samt at 
der er 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-systemer) og 
deres interaktion med andre systemer i 
køretøjet. Det er hensigtsmæssigt, at der 
fastsættes tekniske specifikationer, som 
fabrikanternes websteder bør opfylde, 
sideløbende med målrettede 
foranstaltninger for at sikre små og 
mellemstore virksomheder (SMV'er) 
adgang på rimelige vilkår.

(21) Det er nødvendigt, at der er passende
adgang til reparationsinformationer om 
køretøjer via et standardiseret format, der 
kan anvendes til at finde tekniske 
informationer, samt at der er effektiv 
konkurrence på markedet for 
informationstjenester vedrørende 
vedligeholdelse og reparation af traktorer
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-systemer) og 
deres interaktion med andre systemer i 
køretøjet. Det er hensigtsmæssigt, at der 
fastsættes tekniske specifikationer, som 
fabrikanternes websteder bør opfylde 
under behørig overholdelse af 
proportionalitetsprincippet, og under 
hensyntagen til salgsmængder og små og 
mellemstore fabrikanters kapaciteter.

Or. en

Ændringsforslag 305
Pier Antonio Panzeri

Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) Det er nødvendigt, at der er 
ubegrænset adgang til 
reparationsinformationer om køretøjer via 
et standardiseret format, der kan anvendes 
til at finde tekniske informationer, samt at 

(21) Det er nødvendigt, at der er 
ubegrænset adgang til 
reparationsinformationer om køretøjer via 
et standardiseret format, der kan anvendes 
til at finde tekniske informationer, samt at 
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der er 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-systemer) og 
deres interaktion med andre systemer i 
køretøjet. Det er hensigtsmæssigt, at der 
fastsættes tekniske specifikationer, som 
fabrikanternes websteder bør opfylde, 
sideløbende med målrettede 
foranstaltninger for at sikre små og 
mellemstore virksomheder (SMV'er) 
adgang på rimelige vilkår.

der er 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-systemer) og 
deres interaktion med andre systemer i 
køretøjet. Det er hensigtsmæssigt, at der 
fastsættes tekniske specifikationer, som 
fabrikanternes websteder bør opfylde, 
sideløbende med målrettede 
foranstaltninger for at sikre små og 
mellemstore virksomheder (SMV'er) 
adgang på rimelige vilkår i 
overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet.

Or. en

Ændringsforslag 306
Toine Manders

Forslag til forordning
Betragtning 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27) Det er vigtigt for alle interesserede 
parter at etablere en klar relation mellem 
denne forordning og direktiv 2006/42/EF 
om maskinsikkerhed for klart at fastlægge, 
hvilke krav et bestemt produkt skal
opfylde.

(27) Det er vigtigt for alle interesserede 
parter at etablere en klar relation mellem 
denne forordning og direktiv 2006/42/EF 
om maskinsikkerhed for at undgå 
overlapning og klart at fastlægge, hvilke 
krav et bestemt produkt skal opfylde.

Or. nl

Ændringsforslag 307
Malcolm Harbour

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – afsnit 2 – litra d
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) mobile maskiner (klasse U). udgår

Or. en

Ændringsforslag 308
George Lyon

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – afsnit 2 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) terrængående erhvervskøretøjer 
(ATV-køretøjer) (klasse T)

Or. en

Begrundelse

For at skelne mellem funktionelle landbrugs- og skovbrugskøretøjer og quadricykler med 
dobbelt anvendelse. Se ændringsforslag til artikel 3 om ATV-køretøjer og UTV-køretøjer for 
yderligere begrundelse.

Ændringsforslag 309
George Lyon

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – afsnit 2 – litra d b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

db) UTV-erhvervskøretøjer (klasse T)

Or. en

Begrundelse

For at skelne mellem funktionelle landbrugs- og skovbrugskøretøjer og quadricykler med 
dobbelt anvendelse. Se ændringsforslag til artikel 3 om ATV-køretøjer og UTV-køretøjer for 
yderligere begrundelse.
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Ændringsforslag 310
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Denne forordning finder ikke anvendelse 
på udskifteligt materiel, som ved kørsel på 
vej løftes fuldstændigt.

2. Denne forordning finder ikke anvendelse 
på udskifteligt materiel, som ved kørsel på 
vej løftes fuldstændigt eller ikke kan dreje 
omkring en lodret akse.

Or. en

Begrundelse

En del udskifteligt materiel er af hensyn til vægtfordelingen udstyret med et støttende frit hjul. 
Det udskiftelige materiel er monteret på traktoren og kan ikke dreje omkring den lodrette 
akse. Det ekstra hjul udgør ikke nogen yderligere risiko for kombinationen af køretøj og 
udskifteligt materiel. Det er derfor hensigtsmæssigt, at sådant materiel fritages fra 
forordningen.

Ændringsforslag 311
Malcolm Harbour, Amalia Sartori, Andreas Schwab

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Denne forordning finder ikke anvendelse 
på udskifteligt materiel, som ved kørsel på 
vej løftes fuldstændigt.

2. Denne forordning finder ikke anvendelse 
på udskifteligt materiel, som ved kørsel på 
vej løftes fuldstændigt eller ikke kan dreje 
omkring en lodret akse.

Or. en

Ændringsforslag 312
Oreste Rossi, Matteo Salvini
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Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) mobile maskiner udgår

Or. en

Begrundelse

Mobile maskiner (klasse U) bør ikke indgå i denne forordning, da det omfatter produkter der 
anvendes i forskellige andre sektorer end landbrug og skovbrug, der er omfattet af anden 
eksisterende lovgivning, og er uoverensstemmende med den foreslåede forordnings struktur.

Ændringsforslag 313
Malcolm Harbour, Amalia Sartori

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) mobile maskiner udgår

Or. en

Ændringsforslag 314
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 3 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) bæltetraktorer (klasse C)

Or. en

Ændringsforslag 315
Andreas Schwab
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Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 3 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) klasse T med bogstav b

Or. en

Ændringsforslag 316
Malcolm Harbour, Amalia Sartori, Andreas Schwab

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 3 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) bæltetraktorer (klasse C)

Or. en

Ændringsforslag 317
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 3 – litra c b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

cb) hjultraktorer til særlige formål (klasse 
T4.1 og T4.2)

Or. en

Ændringsforslag 318
Malcolm Harbour, Amalia Sartori, Andreas Schwab

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 3 – litra c b (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

cb) hjultraktorer til særlige formål: klasse 
T4.1 og T4.2.

Or. en

Ændringsforslag 319
Malcolm Harbour

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. "påhængskøretøj": ethvert trukket 
landbrugs- eller skovbrugskøretøj, der 
hovedsagelig er beregnet til at transportere 
ladninger og konstrueret til at blive trukket 
af en traktor med henblik på en anvendelse 
inden for skovbrug eller landbrug, og som 
ikke er konstrueret til forarbejdning af 
materialer, og hvor forholdet mellem 
køretøjets tekniske tilladte totalmasse og 
dets egenmasse er lig med eller større end 
3,0

9. "påhængskøretøj": ethvert trukket 
landbrugs- eller skovbrugskøretøj, der 
hovedsagelig er beregnet til at transportere 
ladninger eller til forarbejdning af 
materialer og konstrueret til at blive 
trukket af en traktor med henblik på en 
anvendelse inden for skovbrug eller 
landbrug, hvor forholdet mellem køretøjets 
tekniske tilladte totalmasse og dets 
egenmasse er lig med eller større end 2,0

Or. en

Ændringsforslag 320
Malcolm Harbour

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10. "udskifteligt trukket udstyr": ethvert 
køretøj, som anvendes inden for landbrug 
eller skovbrug, og som er konstrueret til at 
blive trukket af en traktor, og som ændrer 
traktorens funktion eller tilfører en ny 
funktion, har et fastmonteret redskab eller 

10. "udskifteligt trukket udstyr": ethvert 
redskab eller maskine, som anvendes 
inden for landbrug eller skovbrug, og som 
er konstrueret til at blive trukket af en 
traktor, hvor forholdet mellem køretøjets 
teknisk tilladte totalmasse og dets 
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er konstrueret til forarbejdning af 
materialer, og som kan omfatte et lad, der 
er konstrueret og udformet til anbringelse 
af de værktøjer og anordninger, som er 
nødvendige for at udføre arbejdet, og til 
midlertidig opbevaring af de materialer, 
som fremstilles, eller som er nødvendige 
under arbejdet, og hvor forholdet mellem 
køretøjets teknisk tilladte totalmasse og 
dets egenvægt er under 3,0

egenvægt er under 2,0. Redskabet eller 
maskinen klassificeres dog under alle 
omstændigheder som påhængskøretøj, 
hvis den teknisk tilladte totalmasse 
overstiger 14 000 kg.

Or. en

Ændringsforslag 321
Malcolm Harbour, Wim van de Camp, Andreas Schwab

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 43 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

43a. "terrængående erhvervskøretøj" 
(ATV-køretøj) betyder et køretøj, der er 
konstrueret med et sæde, hvor føreren 
sidder overskrævs og med håndtagsbetjent 
styrekontrol.
Et ATV-erhvervskøretøj har yderligere 
følgende karakteristika: 
Konstruktivt bestemt maksimalhastighed 
60 km/t, dæktryk<kPa (0,5 bar). 
Dækmønster: terræn. Tommelfingergas. 
Laststruktur(er) med minimumsforhold 
mellem køretøjet og den bærende 
strukturs overfladeareal > 25 %. Vægt i 
køreklar stand (MRO)< 400 kg. 
Trækkapacitet af bagmonteret 
koblingsanordning er i overensstemmelse 
med styrkeprøvning> 2 x MRO.

Or. en

Ændringsforslag 322
George Lyon
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Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 43 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

43a. "terrængående erhvervskøretøjer" 
(ATV-køretøjer) betyder et motoriseret 
køretøj, der er konstrueret til at bevæge 
sig på fire lavtryksdæk, med et sæde, hvor 
føreren sidder overskrævs og med 
håndtagsbetjent styresystem.
Et ATV-erhvervskøretøj har yderligere 
følgende karakteristika: 
Konstruktivt bestemt maksimalhastighed 
60 km/t
Dæktryk<0.5 bar.  Dækmønster: terræn 
(ikke vejoverflade)
Tommelfingergas
Skal opfylde mindst to af de følgende krav 
til bæreevne:
(i) Laststruktur med minimumsforhold 
mellem køretøjet og den bærende struktur 
>25 %
(ii) Hver enkelt laststruktur skal have et 
minimumsoverfladeareal på mindst 0,2m²
(iii) Den samlede laststruktur skal have et 
kombineret minimumoverfladeareal på 
0,5 m² 
(iv) Samlet lastkapacitetsforhold 
(egenvægt kontra lastvægt >25 %)
Bagmonteret koblingsanordning: 
Bugseringsvægt > 2 x egenvægt som 
styrkeprøvning, må ikke betragtes som 
tilladt påhængsvægt;
Vægt i køreklar stand<400 kg
Frihøjde>180 mm:
Forholdet mellem akselafstand og 
frihøjde<6

Or. en
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Begrundelse

Med henblik på at skelne mellem funktionelle landbrugs- og skovsbrugskøretøjer og 
quadricykler med dobbelt anvendelse. Se ændringsforslag til artikel 3 om ATV-køretøjer og 
UTV-køretøjer for yderligere begrundelse.

Ændringsforslag 323
George Lyon

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 43 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

43b. Et UTV-erhvervskøretøj er et 
motoriseret køretøj beregnet på transport 
af passagerer og/eller last og at skubbe og 
trække udstyr.
Et UTV-køretøj har yderligere følgende 
karakteristika:
Konstruktivt bestemt maksimalhastighed 
60 km/t
Fører og maksimum to passagerer
Skalsæder eller bænkesæder
Rat
Dækmønster: terræn (ikke vejoverflade)
Skal opfylde mindst to af de følgende krav 
til bæreevne:
(i)  Laststruktur med minimumsforhold 
mellem køretøjet og den bærende struktur 
>20  %
(ii) Hver enkelt laststruktur skal have et 
minimumsoverfladeareal på mindst 0,9 m²
Samlet lastkapacitetsforhold (egenvægt 
kontra lastvægt >30 %)
Bagmonteret koblingsanordning: 
Bugseringsvægt > 1,5 x egenvægt som 
styrkeprøvning, må ikke betragtes som 
tilladt påhængsvægt;
Vægt i køreklar stand<1100kg
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Frihøjde>200 mm:
Forholdet mellem akselafstand og 
frihøjde<8

Or. en

Begrundelse

ATV og UTV-erhvervskøretøjer er beregnet til terrængående brug og bør derfor omfattes af
denne forordning. De ovenstående definitioner foreslås med henblik på at gøre det muligt for 
ATV- og UTV-køretøjer at blive reguleret som erhvervskøretøjer og ikke at blive forvekslet 
med quadricykler med dobbelt anvendelse, der er konstrueret specifikt til både kørsel på vej 
og terrængående kørsel.   Sidstnævnte behandles mere hensigtsmæssigt i den foreslåede 
forordning om godkendelse og markedsovervågning af to- og trehjulede køretøjer samt 
quadricykler (KOM(2010)0542). 

Ændringsforslag 324
Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Wim van de Camp

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. "klasse T" omfatter alle hjultraktorer 1. "klasse T" omfatter alle hjultraktorer
hver hjultraktorklasse angivet i punkt 2 til 
8 omfatter også et bogstav "a" eller "b" 
afhængig af den hastighed, som 
hjultraktoren er konstrueret til:
– (a) "a" for hjultraktorer, med en 
konstruktivt bestemt maksimalhastighed 
på højst 40 km/h
– (b) "b" for hjultraktorer, med en 
konstruktivt bestemt maksimalhastighed 
over 40 km/h

Or. en

Ændringsforslag 325
Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Wim van de Camp

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. "klasse T1" omfatter hjultraktorer med 
konstruktivt bestemt maksimalhastighed 
på højst 40 km/h, mindste sporvidde for 
den aksel, der er nærmest føreren, på 1 150 
mm eller derover, egenmasse i køreklar 
stand over 600 kg og frihøjde 1 000 mm 
eller derunder.

2. "klasse T1" omfatter hjultraktorer med 
mindste sporvidde for den aksel, der er 
nærmest føreren, på 1 150 mm eller 
derover, egenmasse i køreklar stand over 
600 kg og frihøjde 1 000 mm eller 
derunder.

Or. en

Ændringsforslag 326
Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Wim van de Camp

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. "klasse T2" omfatter hjultraktorer med 
mindste sporvidde under 1 150 mm, 
egenmasse i køreklar stand over 600 kg, 
frihøjde 600 mm eller derunder og 
konstruktivt bestemt maksimalhastighed 
på højst 40 km/h, dog således at den 
konstruktivt bestemte maksimalhastighed, 
hvis højden af traktorens tyngdepunkt 
(målt i forhold til jorden) divideret med 
den gennemsnitlige minimumsporvidde af 
hver aksel er over 0,90, er begrænset til 30 
km/h

3. "klasse T2" omfatter hjultraktorer med 
mindste sporvidde under 1 150 mm, 
egenmasse i køreklar stand over 600 kg, 
frihøjde 600 mm eller derunder, og den 
konstruktivt bestemte maksimalhastighed, 
hvis højden af traktorens tyngdepunkt 
(målt i forhold til jorden) divideret med 
den gennemsnitlige minimumsporvidde af 
hver aksel er over 0,90, er begrænset til 30 
km/h

Or. en

Ændringsforslag 327
Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Wim van de Camp

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 4
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. "klasse T3" omfatter hjultraktorer med 
konstruktivt bestemt maksimalhastighed 
på højst 40 km/h og en egenmasse i 
køreklar stand på 600 kg eller derunder

4. klasse T3" omfatter hjultraktorer med en 
egenmasse i køreklar stand på 600 kg eller 
derunder den omfatter ligeledes traktorer 
der har håndtagsbetjent styresystem, som 
defineret i artikel 3, nr. 43 a

Or. en

Ændringsforslag 328
Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Wim van de Camp

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. "klasse T4" omfatter hjultraktorer til 
særlige formål med en konstruktivt 
bestemt maksimalhastighed højst 40 km/h

5. "klasse T4" omfatter hjultraktorer til 
særlige formål

Or. en

Ændringsforslag 329
Malcolm Harbour

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. "klasse T5" omfatter hjultraktorer med 
en konstruktivt bestemt 
maksimalhastighed over 40 km/h

udgår

Or. en

Ændringsforslag 330
Malcolm Harbour
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Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

19. "klasse U" omfatter maskiner som 
defineret i direktiv 2006/42/EF, som er 
selvkørende og beregnet til anvendelse i 
landbrug eller skovbrug.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 331
George Lyon

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 19 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

19a. "klasse T6" omfatter terrængående 
køretøjer (ATV) og UTV-
erhvervskøretøjer

Or. en

Begrundelse

Med henblik på at skelne mellem funktionelle landbrugs- og skovsbrugskøretøjer og 
quadricykler med dobbelt anvendelse. Se ændringsforslag til artikel 3 om ATV- og UTV-
køretøjer for yderligere begrundelse. Funktionelle ATV- og UTV-køretøjer betragtes mere 
passende som køretøjer under klasse T og ikke under klasse L.

Ændringsforslag 332
Pier Antonio Panzeri

Forslag til forordning
Artikel 7 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Krav vedrørende færdselssikkerhed Krav vedrørende færdselssikkerhed og 
funktionel sikkerhed
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Or. en

Ændringsforslag 333
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – litra n

Kommissionens forslag Ændringsforslag

n) beskyttelse bagtil udgår

Or. en

Begrundelse

Krav vedrørende færdselssikkerhed er ikke anvendelige og ikke relevante for traktorer.

Ændringsforslag 334
Malcolm Harbour, Amalia Sartori, Andreas Schwab

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – litra n

Kommissionens forslag Ændringsforslag

n) beskyttelse bagtil udgår

Or. en

Ændringsforslag 335
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – litra o

Kommissionens forslag Ændringsforslag

o) beskyttelse til siderne udgår

Or. en
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Begrundelse

Krav vedrørende trafiksikkerhed er ikke gældende og ikke relevante for traktorer.

Ændringsforslag 336
Malcolm Harbour, Amalia Sartori, Andreas Schwab

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – litra o

Kommissionens forslag Ændringsforslag

o) beskyttelse til siderne udgår

Or. en

Ændringsforslag 337
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen tildeles beføjelser til i 
overensstemmelse med artikel 57 at 
vedtage en delegeret retsakt, der fastlægger 
de detaljerede tekniske krav, herunder 
prøvningsprocedurer og eventuelle 
grænseværdier, for de områder, der er 
anført i stk. 2, for at sikre, at der opnås et 
højt niveau af færdselssikkerhed.

4. Med henblik på at sikre, at der opnås et 
højt niveau af funktionel sikkerhed 
tildeles Kommissionen beføjelser til i 
overensstemmelse med artikel 57 at 
vedtage en delegeret retsakt, der fastlægger 
de detaljerede tekniske krav, herunder 
prøvningsprocedurer og eventuelle 
grænseværdier, for de områder, der er 
anført i stk. 2. De detaljerede tekniske krav 
skal i givet fald sikre, at køretøjer med en 
maksimalhastighed på over 40 km/t, med 
undtagelse af trukket udstyr under klasse 
S, opfylder samme niveau af 
færdselssikkerhed med hensyn til 
bremseevne og blokeringsfri 
bremsesystemer som motorkøretøjer og 
disses påhængskøretøjer.

Or. en
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Begrundelse

ABS er ny teknologi for landbrugs- og skovbrugskøretøjer. De detaljerede vilkår og tidsplan 
for indførelse skal indgå i en mere detaljeret evaluering fra Kommissionen inden for 
rammerne af udviklingen af den delegerede retsakt.

Ændringsforslag 338
Malcolm Harbour, Amalia Sartori

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen tildeles beføjelser til i 
overensstemmelse med artikel 57 at 
vedtage en delegeret retsakt, der fastlægger 
de detaljerede tekniske krav, herunder 
prøvningsprocedurer og eventuelle 
grænseværdier, for de områder, der er 
anført i stk. 2, for at sikre, at der opnås et 
højt niveau af færdselssikkerhed.

4. Med henblik på at sikre, at der opnås et 
højt niveau for funktionel sikkerhed 
tildeles Kommissionen beføjelser til i 
overensstemmelse med artikel 57 at 
vedtage en delegeret retsakt, der fastlægger 
de detaljerede tekniske krav, herunder 
prøvningsprocedurer og eventuelle 
grænseværdier, for de områder, der er 
anført i stk. 2. De detaljerede tekniske krav 
skal i givet fald sikre, at køretøjer med en 
maksimalhastighed på over 40 km/t, med 
undtagelse af trukket udstyr under klasse 
S, opfylder samme niveau af 
færdselssikkerhed med hensyn til 
bremseevne og blokeringsfri 
bremsesystemer som motorkøretøjer og 
disses påhængskøretøjer

Or. en

Ændringsforslag 339
Pier Antonio Panzeri

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) drift og vedligeholdelse
(Dette bør indføjes i bilag I og finde 
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anvendelse på alle relevante 
køretøjsklasser).

Or. en

Ændringsforslag 340
Pier Antonio Panzeri

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – litra b b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

bb) kontrolsystemernes sikkerhed og 
pålidelighed, herunder kraftudtag til 
trukket materiel
(Dette bør indføjes i bilag I og finde 
anvendelse på alle relevante 
køretøjsklasser).

Or. en

Ændringsforslag 341
Pier Antonio Panzeri

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – litra b c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

bc) beskyttelsesforanstaltninger mod 
mekaniske farer
(Dette bør indføjes i bilag I og finde 
anvendelse på alle relevante 
køretøjsklasser).

Or. en

Ændringsforslag 342
Pier Antonio Panzeri
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Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) ergonomi (herunder forudseeligt 
misbrug, anvendelighed af 
kontrolsystemer, adgang til 
kontrolsystemer for at undgå utilsigtet 
aktivering, tilpasning af menneske-
maskine-grænsefladen til de egenskaber, 
føreren kan forventes at have, indgreb fra 
operatørens side)
(Dette bør indføjes i bilag I og finde 
anvendelse på alle relevante 
køretøjsklasser).

Or. en

Ændringsforslag 343
Pier Antonio Panzeri

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – litra k a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ka) afskærmninger og beskyttelsesudstyr:
(Dette bør indføjes i bilag I og finde 
anvendelse på alle relevante 
køretøjsklasser).

Or. en

Ændringsforslag 344
Pier Antonio Panzeri

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – litra k b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

kb) risiko for stabilitetstab
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(Dette bør indføjes i bilag I og finde 
anvendelse på alle relevante 
køretøjsklasser).

Or. en

Ændringsforslag 345
Pier Antonio Panzeri

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – litra m a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ma) materialer og produkter
(Dette bør indføjes i bilag I og finde 
anvendelse på alle relevante 
køretøjsklasser).

Or. en

Ændringsforslag 346
Pier Antonio Panzeri

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – litra m b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

mb) batterier
(Dette bør indføjes i bilag I og finde 
anvendelse på alle relevante 
køretøjsklasser).

Or. en

Ændringsforslag 347
Pier Antonio Panzeri

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – litra m c (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

mc) bremsesystemer, herunder 
parkeringsfunktioner
(Dette bør indføjes i bilag I og finde 
anvendelse på alle relevante 
køretøjsklasser).

Or. en

Ændringsforslag 348
Malcolm Harbour, Amalia Sartori, Andreas Schwab

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medmindre andet er aftalt med 
køretøjets køber, udfærdiges typeattesten 
på et af de officielle sprog i den 
medlemsstat, hvor køretøjet købes.

3. Medmindre andet er aftalt med 
køretøjets køber, udfærdiges typeattesten 
på et af EU's officielle sprog efter 
fabrikantens valg.

Or. en

Ændringsforslag 349
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Typeattesten skal udføres på en sådan 
måde, at falskneri forhindres. Det papir, 
som anvendes, skal derfor enten være 
beskyttet med kulørt grafik eller forsynet 
med et vandmærke i form af fabrikantens 
identifikationsmærke.

4. Typeattesten skal udføres på en sådan 
måde, at falskneri forhindres. Det papir, 
som anvendes, skal derfor være beskyttet 
med passende midler, såsom kulørt grafik 
eller et vandmærke i form af fabrikantens 
identifikationsmærke.

Or. en
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Begrundelse

Der er mange flere muligheder med henblik på at beskytte typeattesten, f.eks. hologrammer. 
Det bør være op til fabrikanten at vælge, og forordningen giver blot ikke-bindende eksempler.

Ændringsforslag 350
Malcolm Harbour, Andreas Schwab

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Typeattesten skal udføres på en sådan 
måde, at falskneri forhindres. Det papir, 
som anvendes, skal derfor enten være 
beskyttet med kulørt grafik eller forsynet 
med et vandmærke i form af fabrikantens 
identifikationsmærke.

4. Typeattesten skal udføres på en sådan 
måde, at falskneri forhindres. Det papir, 
som anvendes, skal derfor være beskyttet 
med passende midler, såsom kulørt grafik 
eller et vandmærke i form af fabrikantens 
identifikationsmærke.

Or. en

Ændringsforslag 351
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Stk. 1 er begrænset til en periode på tolv
måneder for færdigopbyggede køretøjer og 
til atten måneder for trinvis 
færdigopbyggede køretøjer, fra den dato, 
hvor EU-typegodkendelsen blev ugyldig.

2. Stk. 1 er begrænset til en periode på 24
måneder for færdigopbyggede køretøjer og 
til 30 måneder for trinvis færdigopbyggede 
køretøjer, fra den dato, hvor EU-
typegodkendelsen blev ugyldig.

Or. en

Begrundelse

Restkøretøjer. Ændringsforslag fremsat for at tilpasse denne forordning til artikel 10 i 
direktiv 2003/37/EF.
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Ændringsforslag 352
Malcolm Harbour, Amalia Sartori, Andreas Schwab

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Stk. 1 er begrænset til en periode på tolv
måneder for færdigopbyggede køretøjer og 
til atten måneder for trinvis 
færdigopbyggede køretøjer, fra den dato, 
hvor EU-typegodkendelsen blev ugyldig.

2. Stk. 1 er begrænset til en periode på 24
måneder for færdigopbyggede køretøjer og 
til 30 måneder for trinvis færdigopbyggede 
køretøjer, fra den dato, hvor EU-
typegodkendelsen blev ugyldig.

Or. en

Ændringsforslag 353
Pier Antonio Panzeri

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Stk. 1 er begrænset til en periode på tolv
måneder for færdigopbyggede køretøjer og 
til atten måneder for trinvis 
færdigopbyggede køretøjer, fra den dato, 
hvor EU-typegodkendelsen blev ugyldig.

2. Stk. 1 er begrænset til en periode på 24
måneder for færdigopbyggede køretøjer og 
til 30 måneder for trinvis færdigopbyggede 
køretøjer, fra den dato, hvor EU-
typegodkendelsen blev ugyldig.

Or. en

Ændringsforslag 354
Toine Manders

Forslag til forordning
Kapitel 12 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

KAPITEL XII a
ANVENDELSE AF KØRETØJER PÅ 
OFFENTLIG VEJ
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Artikel 35a
1. Et køretøj kan anvendes på offentlige 
veje, hvis det opfylder de krav om 
dimensioner, vægt, sikkerhed, lygter og 
forsikring, der er fastsat om anvendelse 
på offentlige veje, og hvis køretøjet føres 
af en kvalificeret person med et 
standardiseret europæisk kørekort til 
køretøjer af denne type. 
2. Hvis køretøjet ikke opfylder kravene for 
anvendelse på offentlige veje, betegnes det 
som "ekstraordinær transport" og 
transporteres eller eskorteres i 
overensstemmelse hermed.

Or. nl

Ændringsforslag 355
Malcolm Harbour, Andreas Schwab

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Udover den evaluering, medlemsstaterne 
foretager i henhold til artikel 36, stk. 1, 
skal de være særligt opmærksomme på 
den typegodkendende myndigheds 
resultater. 

Or. en

Ændringsforslag 356
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De komplette prøvningsrapporter
udstedt på grundlag af de standardiserede 

2. Prøvningsrapporterne udstedt på 
grundlag af de standardiserede OECD-
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OECD-regulativer opført i bilag I, 
godkendt i henhold til OECD's generelle 
regler, kan anvendes som et alternativ til 
prøvningsrapporter udfærdiget i henhold til 
denne forordning eller særforordninger.

regulativer opført i bilag I, eller tilsvarende 
standarder, kan anvendes som et alternativ 
til prøvningsrapporter udfærdiget i henhold 
til denne forordning eller særforordninger.
Den specifikke godkendelsestype kan 
udstedes af den typegodkendende 
myndighed eller, i givet fald, af OECD, alt 
efter fabrikanternes valg.

Or. en

Begrundelse

Den separate EF-godkendelse, der gives af den typegodkendende myndighed er allerede 
obligatorisk for at opnå fuldstændig EF-typegodkendelse for det færdigbyggede køretøj. Hvis 
OECD-godkendelsen bliver obligatorisk, vil dette medføre en dobbelt godkendelsesvej (en 
traktorfamilie kan have 2-3 førerhuse).  OECD er ikke en EU-organisation og 
koordineringscentret, der udsteder den endelige godkendelse har ikke noget at gøre med 
typegodkendelsesmyndigheden. Fabrikanterne kan ikke tvinges til at afsætte yderligere 
ressourcer til OECD.

Ændringsforslag 357
Malcolm Harbour, Amalia Sartori, Andreas Schwab

Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De komplette prøvningsrapporter
udstedt på grundlag af de standardiserede 
OECD-regulativer opført i bilag I, 
godkendt i henhold til OECD's generelle 
regler, kan anvendes som et alternativ til 
prøvningsrapporter udfærdiget i henhold til 
denne forordning eller særforordninger.

2. Prøvningsrapporterne udstedt på 
grundlag af de standardiserede OECD-
regulativer opført i bilag I, eller tilsvarende 
standarder, kan anvendes som et alternativ 
til prøvningsrapporter udfærdiget i henhold 
til denne forordning eller særforordninger.
Den specifikke godkendelsestype kan 
udstedes af den typegodkendende 
myndighed eller, i givet fald, af OECD, alt 
efter fabrikanternes valg.

Or. en

Ændringsforslag 358
Oreste Rossi, Matteo Salvini
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Forslag til forordning
Kapitel 16 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Adgang til reparations- og 
vedligeholdelsesinformationer om 
køretøjer

Adgang til reparations- og 
vedligeholdelsesinformationer om 
traktorer

Or. en

Begrundelse

I overensstemmelse med EP-undersøgelsen for IMCO om anmodning om en skræddersyet 
lovgivning vedrørende reparations- og vedligeholdelsesinformation om landbrugs- og 
skovbrugskøretøjer, og jf. proportionalitetsprincippet, bør vejovervågningsforpligtelserne kun 
gælde for traktorer og ikke for klasse R (påhængsvogne) og S (udskifteligt trukket udstyr), da 
disse udelukkende fremstilles i små mængder, i mange forskellige modeller og fortrinsvist af 
SMV'er.

Ændringsforslag 359
Malcolm Harbour, Amalia Sartori

Forslag til forordning
Kapitel 16 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Adgang til reparations- og 
vedligeholdelsesinformationer om 
køretøjer

Adgang til reparations- og 
vedligeholdelsesinformationer om 
traktorer

Or. en

Ændringsforslag 360
Andreas Schwab

Forslag til forordning
Kapitel 16 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Adgang til reparations- og udgår
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vedligeholdelsesinformationer om 
køretøjer

Or. en

Ændringsforslag 361
Andreas Schwab

Forslag til forordning
Artikel 47

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 47 udgår
Fabrikantens forpligtelser

1. Fabrikanten skal sikre, at uafhængige 
aktører har ubegrænset og standardiseret 
adgang til reparationsinformationer om 
køretøjer gennem umiddelbart 
tilgængelige websteder. Denne adgang 
bør især sikres på en sådan måde, at den 
ikke er forskelsbehandlende i forhold til 
autoriserede forhandleres og reparatørers 
muligheder og adgang.
Disse oplysninger omfatter alle de 
oplysninger, der er nødvendige for 
montering af dele og anordninger i 
køretøjer.
2. Fabrikanterne skal stille 
undervisningsmateriale til rådighed for 
uafhængige aktører og autoriserede 
forhandlere og reparatører.
3. De oplysninger, der er nævnt i stk. 1, 
skal mindst omfatte alle følgende punkter: 
a) det entydige 
køretøjsidentifikationsnumrene (VIN)
b) servicehåndbøger, herunder 
reparations- og 
vedligeholdelsesoptegnelser
c) tekniske manualer
d) komponent- og diagnoseinformationer 
(f.eks. teoretiske min./maks.-værdier for 
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målinger)
e) ledningsdiagrammer
f) diagnosefejlkoder (herunder 
fabrikantspecifikke koder)
g)
softwarekalibreringsidentifikationsnumm
er for køretøjet
h) oplysninger, som vedrører og leveres 
ved hjælp af proprietære værktøjer og 
udstyr og
i) dataregistreringsinformation og 
bidirektionelle overvågnings- og 
prøvningsdata
j) arbejdsenheder.
4. En autoriseret forhandler eller 
reparatør inden for en given leverandørs 
distributionssystem anses for at være en 
uafhængig aktør i denne forordnings 
forstand, hvis han leverer reparations- og 
vedligeholdelsesydelser i forbindelse med 
køretøjer, der er omfattet af en anden 
leverandørs distributionssystem, som han 
ikke deltager i.
5. Reparations- og 
vedligeholdelsesinformationer om 
køretøjer skal altid være tilgængelige, når 
der bortses fra den nødvendige 
vedligeholdelse af informationssystemet.
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6. Med henblik på fremstilling og 
vedligeholdelse af OBD-kompatible 
udskiftnings- eller servicekomponenter 
samt diagnoseværktøj og prøveudstyr skal 
fabrikanten uden forskelsbehandling stille 
de relevante OBD-informationer, 
reparations- og 
vedligeholdelsesinformationer om 
køretøjet til rådighed for enhver 
interesseret fabrikant eller reparatør af 
komponenter, diagnoseværktøj eller 
prøveudstyr.
7. Med henblik på design og produktion 
af udstyr til traktorer, der anvender 
alternative brændstoffer, skal fabrikanten 
uden forskelsbehandling stille de 
relevante OBD-informationer, 
reparations- og 
vedligeholdelsesinformationer til rådighed 
for enhver interesseret fabrikant, 
installatør eller reparatør af udstyr til 
køretøjer, som anvender alternative 
brændstoffer.
8. Ved ansøgning om EU-typegodkendelse 
eller national typegodkendelse skal 
fabrikanten over for den godkendende 
myndighed påvise overensstemmelse med 
denne forordning for så vidt angår de 
oplysninger, der er påkrævet i henhold til 
denne artikel.
Hvis sådanne informationer ikke 
foreligger eller ikke er i overensstemmelse 
med denne forordning og dens 
gennemførelsesforanstaltninger på 
godkendelsestidspunktet, skal fabrikanten 
afgive dem senest seks måneder efter 
typegodkendelsesdatoen.
9. Hvis dette ikke godtgøres inden for 
denne periode, skal den godkendende 
myndighed træffe passende 
foranstaltninger til sikring af 
overensstemmelse.
10. Fabrikanten skal stille efterfølgende 
ændringer af eller supplementer til 
reparations- og 
vedligeholdelsesinformationer om 
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køretøjer til rådighed på sit websted, så 
snart de stilles til rådighed for 
autoriserede reparatører.
11. Hvis reparations- og 
vedligeholdelsesoptegnelser for et køretøj 
opbevares i en central database, som 
tilhører køretøjsfabrikanten eller forvaltes 
på vegne af denne, skal uafhængige 
reparatører have gratis adgang til 
sådanne oplysninger, og det skal være 
muligt for dem at indføre oplysninger om 
reparation og vedligeholdelse, som de har 
udført.
12. Kommissionen tildeles beføjelser til i 
overensstemmelse med artikel 57 at 
vedtage en delegeret retsakt, der 
fastlægger de detaljerede tekniske krav 
med hensyn til adgang til reparations- og 
vedligeholdelsesinformationer, navnlig 
tekniske oplysninger, der vedrører den 
måde, som reparations- og 
vedligeholdelsesinformationer skal gives 
på.

Or. en

Ændringsforslag 362
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Forslag til forordning
Artikel 47 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Fabrikanten skal sikre, at uafhængige 
aktører har ubegrænset og standardiseret
adgang til reparationsinformationer om 
køretøjer gennem umiddelbart tilgængelige 
websteder. Denne adgang bør især sikres 
på en sådan måde, at den ikke er 
forskelsbehandlende i forhold til 
autoriserede forhandleres og reparatørers 
muligheder og adgang.

Fabrikanten skal sikre, at autoriserede 
forhandlere og reparatører har ensartet
adgang til reparations- og 
vedligeholdelsesinformationer om 
traktorer gennem umiddelbart tilgængelige 
websteder, der anvender et standardiseret 
format. Denne adgang skal især sikres på 
en sådan måde, at den ikke er 
forskelsbehandlende i forhold til 
autoriserede forhandleres og reparatørers 
adgang.
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Or. en

Begrundelse

Uafhængige operatører vil i et standardiseret format modtage samme information, som er 
givet til autoriserede forhandlere og reparatører uden forskelsbehandling.  Ændringerne skal 
understrege, at alle operatører skal være ligestillede i forhold til fabrikanten. Den fremlagte 
information er opregnet i artikel 47, stk. 3.

Ændringsforslag 363
Malcolm Harbour

Forslag til forordning
Artikel 47 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Fabrikanten skal sikre, at uafhængige 
aktører har ubegrænset og standardiseret
adgang til reparationsinformationer om 
køretøjer gennem umiddelbart tilgængelige 
websteder. Denne adgang bør især sikres 
på en sådan måde, at den ikke er 
forskelsbehandlende i forhold til 
autoriserede forhandleres og reparatørers 
muligheder og adgang.

Fabrikanten skal sikre, at autoriserede 
forhandlere, reparatører og uafhængige 
aktører har lige adgang til reparations- og 
vedligeholdelsesinformationer om 
køretøjer gennem umiddelbart tilgængelige 
websteder, der anvender et standardiseret 
format. Denne adgang sikres på en sådan 
måde, at den ikke er forskelsbehandlende.
Software, der er essentielt for, at 
sikkerheds- og miljøkontrolsystemerne 
kan fungere ordentligt, skal begrænses til 
reparation og vedligeholdelse, således at 
det udelukker software til ændring af 
parametre og datasæt.

Or. en

Ændringsforslag 364
Amalia Sartori

Forslag til forordning
Artikel 47 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) Indtil Kommissionen har indført en 
fælles standard for den information, der 
gives til uafhængige operatører, skal 
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denne information være konsekvent 
tilgængelig og bearbejdning heraf skal 
kunne ske ved en realistisk arbejdsindsats.

Or. en

Begrundelse

Principperne for de overgangsforanstaltninger, der skal være gældende, inden Kommissionen 
vedtager en fælles standard.

Ændringsforslag 365
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Forslag til forordning
Artikel 47 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Disse oplysninger omfatter alle de 
oplysninger, der er nødvendige for 
montering af dele og anordninger i 
køretøjer.

Disse oplysninger omfatter alle de 
oplysninger, der er nødvendige for 
montering af dele og anordninger i 
traktorer.

Or. en

Begrundelse

Forpligtelserne til reparations- og vedligeholdelsesinformation bør, i overensstemmelse med 
EP-undersøgelsen for IMCO med anmodning om en skræddersyet lovgivning vedrørende 
reparations- og vedligeholdelsesinformation om landbrugs- og skovbrugskøretøjer og jf. 
proportionalitetsprincippet, kun gælde for traktorer og ikke for klasse R (påhængsvogne) og 
klasse S (udskifteligt trukket udstyr), da disse udelukkende fremstilles i små mængder, i mange 
forskellige modeller og fortrinsvist af SMV'er.

Ændringsforslag 366
Malcolm Harbour, Amalia Sartori

Forslag til forordning
Artikel 47 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Disse oplysninger omfatter alle de 
oplysninger, der er nødvendige for 

Disse oplysninger omfatter alle de 
oplysninger, der er nødvendige for 
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montering af dele og anordninger i 
køretøjer.

montering af dele og anordninger i 
traktorer.

Or. en

Ændringsforslag 367
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Forslag til forordning
Artikel 47 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Indtil Kommissionen har indført en 
fælles standard for den information, der 
gives til uafhængige operatører, skal 
denne information være konsekvent 
tilgængelig og bearbejdning heraf skal 
kunne ske ved en realistisk arbejdsindsats.

Or. en

Begrundelse

Principperne for de overgangsforanstaltninger, der skal være gældende, inden Kommissionen 
vedtager en fælles standard.

Ændringsforslag 368
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Forslag til forordning
Artikel 47 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Fabrikanterne skal stille 
undervisningsmateriale til rådighed for 
uafhængige aktører og autoriserede 
forhandlere og reparatører.

2. For at udelukke software til ændring af 
parametre og datasæt skal fabrikanterne 
stille undervisningsmateriale og andre 
hensigtsmæssige redskaber til rådighed for 
uafhængige aktører og autoriserede 
forhandlere og reparatører. De skal 
ligeledes forsyne dem med tilstrækkelig 
undervisning om downloading af software 
og forvaltning af diagnosefejlkoder.
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Or. en

Begrundelse

Software må ikke håndteres af nogen operator (hverken autoriseret eller uafhængig), da de 
ellers ville kunne pille ved det. Kun fabrikanten har ret og pligt til at arbejde med softwarens 
indhold. Operatører kan kun downloade det på et traktormodul.

Ændringsforslag 369
Amalia Sartori

Forslag til forordning
Artikel 47 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Fabrikanterne skal stille 
undervisningsmateriale til rådighed for 
uafhængige aktører og autoriserede 
forhandlere og reparatører.

2. For at udelukke software til ændring af 
parametre og datasæt skal fabrikanterne 
stille undervisningsmateriale og andre 
hensigtsmæssige redskaber til rådighed for 
uafhængige aktører og autoriserede 
forhandlere og reparatører. De skal 
ligeledes forsyne dem med tilstrækkelig 
undervisning om downloading af software 
og forvaltning af diagnosefejlkoder. 

Or. en

Begrundelse

Software må ikke håndteres af nogen operator (hverken autoriseret eller uafhængig), da de 
ellers ville kunne pille ved det. Kun fabrikanten har ret og pligt til at arbejde med softwarens 
indhold. Operatører kan kun downloade det på et traktormodul.

Ændringsforslag 370
Malcolm Harbour

Forslag til forordning
Artikel 47 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Fabrikanterne skal stille 
undervisningsmateriale til rådighed for 
uafhængige aktører og autoriserede 

2. Fabrikanterne skal stille
undervisningsmateriale og de fornødne 
redskaber (software til ændring af 
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forhandlere og reparatører. parametre og datasæt undtaget) til 
rådighed for autoriserede forhandlere,
reparatører og uafhængige operatører på 
lige fod.

Or. en

Ændringsforslag 371
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Forslag til forordning
Artikel 47 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Den relevante nationale myndighed 
skal med henblik på at sikre 
miljøbeskyttelse og funktionel sikkerhed 
for køretøjer udforme og fastsætte en 
standard for certificering af 
reparatørernes kvalitet og dygtighed. 
Fabrikanterne skal sørge for specifik og 
fyldestgørende oplæring mod betaling af 
et rimeligt gebyr.

Or. en

Begrundelse

En traktor er en meget kompleks vare, der ikke er standardiseret. Der findes desuden 
tusindvis af forskellige traktormodeller på markedet. En manual eller et websted er ikke 
tilstrækkeligt til at kunne reparere en traktor. Fabrikanterne foretager allerede kontrol af de 
autoriserede reparatørers tekniske færdigheder og sørger for tilstrækkelig oplæring af dem. 
Også de uafhængige operatørers dygtighed og kvalitet skal certificeres.

Ændringsforslag 372
Amalia Sartori

Forslag til forordning
Artikel 47 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Den relevante nationale myndighed 
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skal med henblik på at sikre 
miljøbeskyttelse og funktionel sikkerhed 
for køretøjer udforme og fastsætte en 
standard for certificering af 
reparatørernes kvalitet og dygtighed. 
Fabrikanterne skal sørge for specifik og 
fyldestgørende oplæring mod betaling af 
et rimeligt gebyr.

Or. en

Begrundelse

En traktor er en meget kompleks vare, der ikke er standardiseret. Der findes desuden 
tusindvis af forskellige traktormodeller på markedet. En manual eller et websted er ikke 
tilstrækkeligt til at kunne reparere en traktor. Fabrikanterne foretager allerede kontrol af de 
autoriserede reparatørers tekniske færdigheder og sørger for tilstrækkelig oplæring af dem.
Også de uafhængige operatørers dygtighed og kvalitet skal certificeres.

Ændringsforslag 373
Pier Antonio Panzeri

Forslag til forordning
Artikel 47 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Den relevante nationale myndighed 
skal med henblik på at sikre køretøjets 
sikkerhed og miljømæssige ydeevne 
udforme og fastsætte en standard for 
certificering af reparatørernes kvalitet og 
dygtighed. Fabrikanterne skal sørge for 
specifik og tilstrækkelig oplæring mod 
betaling af et rimeligt gebyr.

Or. en

Ændringsforslag 374
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Forslag til forordning
Artikel 47 – stk. 3 – indledning
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. De oplysninger, der er nævnt i stk. 1, 
skal mindst omfatte alle følgende punkter:

3. De oplysninger, der er henvist til stk. 1, 
omfatter følgende punkter:

Or. en

Begrundelse

Konsekvensanalysen vedlagt udkastet til forordning omhandler ikke spørgsmålet om 
reparations- og vedligeholdelsesinformation. Dette stemmer ikke overens med principperne 
om intelligent lovgivning, som Parlamentet er fortaler for. Det vil være upassende at 
kopiere/indsætte de bestemmelser om reparations- og vedligeholdelsesinformation, der er 
gældende for biler og kommercielle køretøjer. Som understreget i konklusionerne til notatet 
om adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformation, som INCO har anmodet om, er 
det nødvendigt med en skræddersyet lovgivning om adgang til reparations- og 
vedligeholdelsesinformation gældende for traktorer, og som er i overensstemmelse med 
traktorernes særtræk.

Ændringsforslag 375
Amalia Sartori

Forslag til forordning
Artikel 47 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. De oplysninger, der er nævnt i stk. 1, 
skal mindst omfatte alle følgende punkter:

3. De oplysninger, der er nævnt i stk. 1, 
skal omfatte alle følgende punkter:

Or. en

Begrundelse

Den opstillede information er ikke baseret på en nøjagtig vurdering. Konsekvensanalysen 
vedlagt udkastet til forordning omhandler ikke spørgsmålet om reparations- og 
vedligeholdelsesinformation. Dette stemmer ikke overens med principperne om intelligent 
lovgivning, som Parlamentet for nylig slog til lyd for. Det vil derfor være upassende at 
foretage en kopier/indsæt-manøvre med den reparations- og vedligeholdelsesinformation, der 
er gældende for biler (forordning 715/2007) og kommercielle køretøjer (forordning 
595/2009). Som understreget i konklusionerne til notatet om adgang til reparations og 
vedligeholdelsesinformation, som INCO har anmodet om, er det nødvendigt med en 
skræddersyet lovgivning om adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformation gældende 
for traktorer, og som er i overensstemmelse med traktorernes særtræk.
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Ændringsforslag 376
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Forslag til forordning
Artikel 47 – stk. 3 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g)
softwarekalibreringsidentifikationsnumm
er for køretøjet

g) software-komponentnummeret 
gældende for køretøjstypen

Or. en

Begrundelse

Software er en komponent i køretøjet lige såvel som maskinellet (dvs. gear eller bolte). 
Software har et "komponentnummer”, der angiver specifikationer og køretøjstype, hvor det 
kan downloades. Det er disse oplysninger, som på nuværende tidspunkt gives til de 
autoriserede reparatører.

Ændringsforslag 377
Amalia Sartori

Forslag til forordning
Artikel 47 – stk. 3 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g)
softwarekalibreringsidentifikationsnumm
er for køretøjet

g) software-komponentnummeret 
gældende for køretøjstypen

Or. en

Begrundelse

Software er en komponent i køretøjet lige såvel som maskinellet (dvs. gear eller bolte). 
Software har et "komponentnummer”, der angiver specifikationer og køretøjstype, hvor det 
kan downloades. Det er disse oplysninger, som på nuværende tidspunkt gives til de 
autoriserede reparatører.
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Ændringsforslag 378
Pier Antonio Panzeri

Forslag til forordning
Artikel 47 – stk. 3 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g)
softwarekalibreringsidentifikationsnumm
er for køretøjet

g) software-komponentnummeret 
gældende for køretøjstypen

Or. en

Ændringsforslag 379
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Forslag til forordning
Artikel 47 – stk. 3 – litra i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) dataregistreringsinformation og 
bidirektionelle overvågnings- og 
prøvningsdata

i) teknisk information

Or. en

Begrundelse

Bidirektionel overvågning er ikke relevant for traktorsektoren. Dette skyldes hovedsageligt, at 
der ved traktorer i modsætning til biler er en stor modelvariation med små mængder pr. 
model.  Det er klart, at hvis sådanne investeringer er begrundede for bilers vedkommende, så 
vil de være uforholdsmæssigt store for traktorers vedkommende. Generel information stilles 
til rådighed af fabrikanterne for alle reparatører, uafhængige såvel som autoriserede.

Ændringsforslag 380
Amalia Sartori

Forslag til forordning
Artikel 47 – stk. 3 – litra i
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) dataregistreringsinformation og 
bidirektionelle overvågnings- og 
prøvningsdata

i) teknisk information

Or. en

Begrundelse

Bidirektionel overvågning er ikke relevant for traktorsektoren. Dette skyldes hovedsageligt, at 
der ved traktorer i modsætning til biler er en stor modelvariation med små mængder pr. 
model. Det er klart, at hvis sådanne investeringer er begrundede for bilers vedkommende, så 
vil de være uforholdsmæssigt store for traktorers vedkommende. Generel information stilles 
til rådighed af fabrikanterne for alle reparatører, uafhængige såvel som autoriserede.

Ændringsforslag 381
Pier Antonio Panzeri

Forslag til forordning
Artikel 47 – stk. 3 – litra i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) dataregistreringsinformation og 
bidirektionelle overvågnings- og
prøvningsdata

i) dataregistreringsinformation,
prøvningsdata og tekniske oplysninger

Or. en

Ændringsforslag 382
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Forslag til forordning
Artikel 47 – stk. 3 – litra j

Kommissionens forslag Ændringsforslag

j) arbejdsenheder. udgår

Or. en



AM\881687DA.doc 49/71 PE475.768v01-00

DA

Begrundelse

Dette krav fremgår ikke af forordningerne 715/2007 eller 595/2009 om hhv. typegodkendelse 
og reparations- og vedligeholdelsesinformationer for biler og lastvogne. Fabrikanterne 
anvender typisk arbejdsenheder til forvaltning af aktiviteter vedrørende reparations- eller 
erstatningskrav. Reparations- og erstatningsgarantier vedrører ikke uafhængige operatører, 
så der er ingen grund til, at disse informationer skal fremlægges.

Ændringsforslag 383
Amalia Sartori

Forslag til forordning
Artikel 47 – stk. 3 – litra j

Kommissionens forslag Ændringsforslag

j) arbejdsenheder. udgår

Or. en

Begrundelse

Dette krav fremgår ikke af forordningerne 715/2007 eller 595/2009 om hhv. typegodkendelse 
og reparations- og vedligeholdelsesinformationer for biler og lastvogne. Fabrikanterne 
anvender typisk arbejdsenheder til forvaltning af aktiviteter vedrørende reparations- eller 
erstatningskrav. Reparations- og erstatningsgarantier vedrører ikke uafhængige operatører, 
så der er ingen grund til, at disse informationer skal fremlægges.

Ændringsforslag 384
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Forslag til forordning
Artikel 47 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. En autoriseret forhandler eller reparatør 
inden for en given leverandørs 
distributionssystem anses for at være en 
uafhængig aktør i denne forordnings 
forstand, hvis han leverer reparations- og 
vedligeholdelsesydelser i forbindelse med 
køretøjer, der er omfattet af en anden 
leverandørs distributionssystem, som han 

4. En autoriseret forhandler eller reparatør 
inden for en given leverandørs 
distributionssystem anses for at være en 
uafhængig aktør i denne forordnings 
forstand, hvis han leverer reparations- og 
vedligeholdelsesydelser i forbindelse med 
traktorer, der er omfattet af en anden 
leverandørs distributionssystem, som han 
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ikke deltager i. ikke deltager i.

Or. en

Ændringsforslag 385
Malcolm Harbour, Amalia Sartori

Forslag til forordning
Artikel 47 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. En autoriseret forhandler eller reparatør 
inden for en given leverandørs 
distributionssystem anses for at være en 
uafhængig aktør i denne forordnings 
forstand, hvis han leverer reparations- og 
vedligeholdelsesydelser i forbindelse med 
køretøjer, der er omfattet af en anden 
leverandørs distributionssystem, som han 
ikke deltager i.

4. En autoriseret forhandler eller reparatør 
inden for en given leverandørs 
distributionssystem anses for at være en 
uafhængig aktør i denne forordnings 
forstand, hvis han leverer reparations- og 
vedligeholdelsesydelser i forbindelse med 
traktorer, der er omfattet af en anden 
leverandørs distributionssystem, som han 
ikke deltager i.

Or. en

Ændringsforslag 386
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Forslag til forordning
Artikel 47 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Reparations- og 
vedligeholdelsesinformationer om 
køretøjer skal altid være tilgængelige, når 
der bortses fra den nødvendige 
vedligeholdelse af informationssystemet.

5. Reparations- og 
vedligeholdelsesinformationer om
traktorer skal altid være tilgængelige, når 
der bortses fra den nødvendige 
vedligeholdelse af informationssystemet.

Or. en

Ændringsforslag 387
Malcolm Harbour, Amalia Sartori
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Forslag til forordning
Artikel 47 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Reparations- og 
vedligeholdelsesinformationer om 
køretøjer skal altid være tilgængelige, når 
der bortses fra den nødvendige 
vedligeholdelse af informationssystemet.

5. Reparations- og 
vedligeholdelsesinformationer om 
traktorer skal altid være tilgængelige, når 
der bortses fra den nødvendige 
vedligeholdelse af informationssystemet.

Or. en

Ændringsforslag 388
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Forslag til forordning
Artikel 47 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Med henblik på fremstilling og 
vedligeholdelse af OBD-kompatible 
udskiftnings- eller servicekomponenter 
samt diagnoseværktøj og prøveudstyr skal 
fabrikanten uden forskelsbehandling stille 
de relevante OBD-informationer, 
reparations- og 
vedligeholdelsesinformationer om 
køretøjet til rådighed for enhver 
interesseret fabrikant eller reparatør af 
komponenter, diagnoseværktøj eller 
prøveudstyr.

6. Med henblik på fremstilling og 
vedligeholdelse af OBD-kompatible 
udskiftnings- eller servicekomponenter 
samt diagnoseværktøj og prøveudstyr skal 
fabrikanten uden forskelsbehandling stille 
de relevante OBD-informationer, 
reparations- og 
vedligeholdelsesinformationer om 
traktoren til rådighed for enhver 
interesseret fabrikant eller reparatør af 
komponenter, diagnoseværktøj eller 
prøveudstyr.

Or. en

Ændringsforslag 389
Amalia Sartori

Forslag til forordning
Artikel 47 – stk. 6
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Med henblik på fremstilling og 
vedligeholdelse af OBD-kompatible 
udskiftnings- eller servicekomponenter 
samt diagnoseværktøj og prøveudstyr skal 
fabrikanten uden forskelsbehandling stille 
de relevante OBD-informationer, 
reparations- og 
vedligeholdelsesinformationer om 
køretøjet til rådighed for enhver 
interesseret fabrikant eller reparatør af 
komponenter, diagnoseværktøj eller 
prøveudstyr.

6. Med henblik på fremstilling og 
vedligeholdelse af OBD-kompatible 
udskiftnings- eller servicekomponenter 
samt diagnoseværktøj og prøveudstyr skal 
fabrikanten uden forskelsbehandling stille 
de relevante OBD-informationer, 
reparations- og 
vedligeholdelsesinformationer om 
traktoren til rådighed for enhver 
interesseret fabrikant eller reparatør af 
komponenter, diagnoseværktøj eller 
prøveudstyr.

Or. en

Begrundelse

Forpligtelserne vedrørende reparations- og vedligeholdelsesinformation bør, i 
overensstemmelse med EP-undersøgelsen for IMCO om anmodning om en skræddersyet 
lovgivning vedrørende reparations- og vedligeholdelsesinformation om landbrugs- og 
skovbrugskøretøjer og jf. proportionalitetsprincippet, kun gælde for traktorer og ikke for 
klasse R (påhængsvogne) og klasse S (udskifteligt trukket udstyr), da disse udelukkende 
fremstilles i små mængder, i mange forskellige modeller og fortrinsvist af SMV'er.

Ændringsforslag 390
Malcolm Harbour, Amalia Sartori

Forslag til forordning
Artikel 47 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Med henblik på fremstilling og 
vedligeholdelse af OBD-kompatible 
udskiftnings- eller servicekomponenter 
samt diagnoseværktøj og prøveudstyr skal 
fabrikanten uden forskelsbehandling stille 
de relevante OBD-informationer, 
reparations- og 
vedligeholdelsesinformationer om 
køretøjet til rådighed for enhver 
interesseret fabrikant eller reparatør af 
komponenter, diagnoseværktøj eller 

6. Med henblik på fremstilling og 
vedligeholdelse af OBD-kompatible 
udskiftnings- eller servicekomponenter 
samt diagnoseværktøj og prøveudstyr skal 
fabrikanten uden forskelsbehandling stille 
de relevante OBD-informationer, 
reparations- og 
vedligeholdelsesinformationer om 
traktoren til rådighed for enhver 
interesseret fabrikant eller reparatør af 
komponenter, diagnoseværktøj eller 
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prøveudstyr. prøveudstyr.

Or. en

Ændringsforslag 391
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Forslag til forordning
Artikel 47 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Med henblik på design og produktion af 
udstyr til traktorer, der anvender alternative 
brændstoffer, skal fabrikanten uden 
forskelsbehandling stille de relevante 
OBD-informationer, reparations- og 
vedligeholdelsesinformationer til rådighed 
for enhver interesseret fabrikant, installatør 
eller reparatør af udstyr til køretøjer, som 
anvender alternative brændstoffer.

7. Med henblik på design og produktion af 
udstyr til traktorer, der anvender alternative 
brændstoffer, skal fabrikanten uden 
forskelsbehandling stille de relevante 
OBD-informationer, reparations- og 
vedligeholdelsesinformationer til rådighed 
for enhver interesseret fabrikant, installatør 
eller reparatør af udstyr til traktorer, som 
anvender alternative brændstoffer.

Or. en

Ændringsforslag 392
Amalia Sartori

Forslag til forordning
Artikel 47 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Med henblik på design og produktion af 
udstyr til traktorer, der anvender alternative 
brændstoffer, skal fabrikanten uden 
forskelsbehandling stille de relevante 
OBD-informationer, reparations- og 
vedligeholdelsesinformationer til rådighed 
for enhver interesseret fabrikant, installatør 
eller reparatør af udstyr til køretøjer, som 
anvender alternative brændstoffer.

7. Med henblik på design og produktion af 
udstyr til traktorer, der anvender alternative 
brændstoffer, skal fabrikanten uden 
forskelsbehandling stille de relevante 
OBD-informationer, reparations- og 
vedligeholdelsesinformationer til rådighed 
for enhver interesseret fabrikant, installatør 
eller reparatør af udstyr til traktorer, som 
anvender alternative brændstoffer.

Or. en
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Begrundelse

Forpligtelserne vedrørende reparations- og vedligeholdelsesinformation bør, i 
overensstemmelse med EP-undersøgelsen for IMCO om anmodning om en skræddersyet 
lovgivning vedrørende reparations- og vedligeholdelsesinformation om landbrugs- og 
skovbrugskøretøjer og jf. proportionalitetsprincippet, kun gælde for traktorer og ikke for 
klasse R (påhængsvogne) og klasse S (udskifteligt trukket udstyr), da disse udelukkende 
fremstilles i små mængder, i mange forskellige modeller og fortrinsvist af SMV'er.

Ændringsforslag 393
Malcolm Harbour, Amalia Sartori

Forslag til forordning
Artikel 47 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Med henblik på design og produktion af 
udstyr til traktorer, der anvender alternative 
brændstoffer, skal fabrikanten uden 
forskelsbehandling stille de relevante 
OBD-informationer, reparations- og 
vedligeholdelsesinformationer til rådighed 
for enhver interesseret fabrikant, installatør 
eller reparatør af udstyr til køretøjer, som 
anvender alternative brændstoffer.

7. Med henblik på design og produktion af 
udstyr til traktorer, der anvender alternative 
brændstoffer, skal fabrikanten uden 
forskelsbehandling stille de relevante 
OBD-informationer, reparations- og 
vedligeholdelsesinformationer til rådighed 
for enhver interesseret fabrikant, installatør 
eller reparatør af udstyr til traktorer, som 
anvender alternative brændstoffer.

Or. en

Ændringsforslag 394
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Forslag til forordning
Artikel 47 – stk. 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10. Fabrikanten skal stille efterfølgende 
ændringer af eller supplementer til 
reparations- og 
vedligeholdelsesinformationer om 
køretøjer til rådighed på sit websted, så 
snart de stilles til rådighed for autoriserede 
reparatører.

10. Fabrikanten skal stille efterfølgende 
ændringer af eller supplementer til 
reparations- og 
vedligeholdelsesinformationer om 
traktorer til rådighed på sit websted, så 
snart de stilles til rådighed for autoriserede 
reparatører.
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Or. en

Ændringsforslag 395
Malcolm Harbour, Amalia Sartori

Forslag til forordning
Artikel 47 – stk. 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10. Fabrikanten skal stille efterfølgende 
ændringer af eller supplementer til 
reparations- og 
vedligeholdelsesinformationer om 
køretøjer til rådighed på sit websted, så 
snart de stilles til rådighed for autoriserede 
reparatører.

10. Fabrikanten skal stille efterfølgende 
ændringer af eller supplementer til 
reparations- og 
vedligeholdelsesinformationer om 
traktorer til rådighed på sit websted, så 
snart de stilles til rådighed for autoriserede 
reparatører.

Or. en

Ændringsforslag 396
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Forslag til forordning
Artikel 47 – stk. 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

11. Hvis reparations- og 
vedligeholdelsesoptegnelser for et køretøj
opbevares i en central database, som 
tilhører køretøjsfabrikanten eller forvaltes 
på vegne af denne, skal uafhængige 
reparatører have gratis adgang til sådanne 
oplysninger, og det skal være muligt for 
dem at indføre oplysninger om reparation 
og vedligeholdelse, som de har udført.

11. Hvis reparations- og 
vedligeholdelsesoptegnelser for en traktor
opbevares i en central database, som 
tilhører traktorfabrikanten eller forvaltes 
på vegne af denne, skal uafhængige 
reparatører i behørigt begrundede tilfælde 
og for et rimeligt gebyr have adgang til 
sådanne oplysninger, og det skal være 
muligt for dem at indføre oplysninger om 
reparation og vedligeholdelse, som de har 
udført.

Or. en
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Begrundelse

Af hensyn til overensstemmelse med artikel 49 skal adgang til reparations- og 
vedligeholdelsesinformation være betinget af, at der betales et rimeligt gebyr.

Ændringsforslag 397
Amalia Sartori

Forslag til forordning
Artikel 47 – stk. 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

11. Hvis reparations- og 
vedligeholdelsesoptegnelser for et køretøj
opbevares i en central database, som 
tilhører køretøjsfabrikanten eller forvaltes 
på vegne af denne, skal uafhængige 
reparatører have gratis adgang til sådanne 
oplysninger, og det skal være muligt for 
dem at indføre oplysninger om reparation 
og vedligeholdelse, som de har udført.

11. Hvis reparations- og
vedligeholdelsesoptegnelser for en traktor
opbevares i en central database, som 
tilhører traktorfabrikanten eller forvaltes 
på vegne af denne, skal uafhængige 
reparatører i behørigt begrundede tilfælde 
og for et rimeligt gebyr have adgang til 
sådanne oplysninger, og det skal være 
muligt for dem at indføre oplysninger om 
reparation og vedligeholdelse, som de har 
udført.

Or. en

Begrundelse

Forpligtelserne vedrørende reparations- og vedligeholdelsesinformation bør, i 
overensstemmelse med EP-undersøgelsen for IMCO om anmodning om en skræddersyet 
lovgivning vedrørende reparations- og vedligeholdelsesinformation om landbrugs- og 
skovbrugskøretøjer og jf. proportionalitetsprincippet, kun gælde for traktorer og ikke for 
klasse R (påhængsvogne) og klasse S (udskifteligt trukket udstyr), da disse udelukkende 
fremstilles i små mængder, i mange forskellige modeller og fortrinsvist af SMV'er. Af hensyn 
til overensstemmelse med artikel 49 skal adgang til reparations- og 
vedligeholdelsesinformation være betinget af, at der betales et rimeligt gebyr.

Ændringsforslag 398
Malcolm Harbour

Forslag til forordning
Artikel 47 – stk. 11
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

11. Hvis reparations- og 
vedligeholdelsesoptegnelser for et køretøj
opbevares i en central database, som 
tilhører køretøjsfabrikanten eller forvaltes 
på vegne af denne, skal uafhængige 
reparatører have gratis adgang til sådanne 
oplysninger, og det skal være muligt for 
dem at indføre oplysninger om reparation 
og vedligeholdelse, som de har udført.

11. Hvis reparations- og 
vedligeholdelsesoptegnelser for en traktor
opbevares i en central database, som 
tilhører traktorfabrikanten eller forvaltes 
på vegne af denne, skal uafhængige 
reparatører have adgang til sådanne 
oplysninger, og det skal være muligt for 
dem at indføre oplysninger om reparation 
og vedligeholdelse, som de har udført.

Or. en

Ændringsforslag 399
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Forslag til forordning
Artikel 47 – stk. 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

12. Kommissionen tildeles beføjelser til i 
overensstemmelse med artikel 57 at 
vedtage en delegeret retsakt, der fastlægger 
de detaljerede tekniske krav med hensyn til 
adgang til reparations- og 
vedligeholdelsesinformationer, navnlig 
tekniske oplysninger, der vedrører den 
måde, som reparations- og 
vedligeholdelsesinformationer skal gives 
på.

12. Kommissionen tildeles beføjelser til i 
overensstemmelse med artikel 57 at 
vedtage en delegeret retsakt, der fastlægger 
de detaljerede tekniske krav med hensyn til 
adgang til reparations- og 
vedligeholdelsesinformationer, navnlig 
tekniske oplysninger, der vedrører den 
måde, som reparations- og 
vedligeholdelsesinformationer om 
traktorer skal gives på.

Kommissionen skal sikre, at den 
fremlagte information og de hermed 
forbundne procedurer stemmer overens 
med rimeligheds- og 
proportionalitetsprincipperne, både hvad 
angår salgsmængder for køretøjstyper 
og/eller fabrikanternes dimension. Der 
bør tages særligt hensyn til SMV’ers 
behov.

Or. en
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Begrundelse

Forordningen skal i overensstemmelse med EP-undersøgelsen for IMCO med anmodning om 
en skræddersyet lovgivning vedrørende reparations- og vedligeholdelsesinformation om 
landbrugs- og skovbrugskøretøjer tage hensyn til særtrækkene ved traktorer og sektoren for 
landbrugsmaskineri (mere end 50 fabrikanter, heraf mange SMV’er, og tusinder af modeller, 
der ofte fremstilles i små mængder). Det er nødvendigt at holde proportionalitetsprincippet i 
hævd for at undgå, at adgang til de informationer, som traktorsektoren fremlægger, skaber 
unødige forpligtelser – under hensyntagen til denne sektors struktur – og medfører 
uoverkommelige omkostninger for fabrikanterne.

Ændringsforslag 400
Malcolm Harbour, Amalia Sartori

Forslag til forordning
Artikel 47 – stk. 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

12. Kommissionen tildeles beføjelser til i 
overensstemmelse med artikel 57 at 
vedtage en delegeret retsakt, der fastlægger 
de detaljerede tekniske krav med hensyn til 
adgang til reparations- og 
vedligeholdelsesinformationer, navnlig 
tekniske oplysninger, der vedrører den 
måde, som reparations- og 
vedligeholdelsesinformationer skal gives 
på.

12. Kommissionen tildeles beføjelser til i 
overensstemmelse med artikel 57 at 
vedtage en delegeret retsakt, der fastlægger 
de detaljerede tekniske krav med hensyn til 
adgang til reparations- og 
vedligeholdelsesinformationer, navnlig 
tekniske oplysninger, der vedrører den 
måde, som reparations- og 
vedligeholdelsesinformationer skal gives 
på.

Kommissionen skal dog sikre, at den 
fremlagte information og de hermed 
forbundne procedurer står i forhold til 
målet og ikke lægger uforholdsmæssigt 
store byrder på SMV’erne, og 
Kommissionen skal navnlig sikre, at der 
tages behørigt hensyn til det begrænsede 
antal, der sælges af visse typer af de 
omfattede køretøjstyper.

Or. en

Ændringsforslag 401
Amalia Sartori
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Forslag til forordning
Artikel 47 – stk. 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

12. Kommissionen tildeles beføjelser til i 
overensstemmelse med artikel 57 at 
vedtage en delegeret retsakt, der fastlægger 
de detaljerede tekniske krav med hensyn til 
adgang til reparations- og 
vedligeholdelsesinformationer, navnlig 
tekniske oplysninger, der vedrører den 
måde, som reparations- og 
vedligeholdelsesinformationer skal gives 
på.

12. Kommissionen tildeles beføjelser til i 
overensstemmelse med artikel 57 at 
vedtage en delegeret retsakt, der fastlægger 
de detaljerede tekniske krav med hensyn til 
adgang til reparations- og 
vedligeholdelsesinformationer, navnlig 
tekniske oplysninger, der vedrører den 
måde, som reparations- og 
vedligeholdelsesinformationer om 
traktorer skal gives på.

Or. en

Begrundelse

Forpligtelserne vedrørende reparations- og vedligeholdelsesinformation bør, i 
overensstemmelse med EP-undersøgelsen for IMCO om anmodning om en skræddersyet 
lovgivning vedrørende reparations- og vedligeholdelsesinformation om landbrugs- og 
skovbrugskøretøjer og jf. proportionalitetsprincippet, kun gælde for traktorer og ikke for 
klasse R (påhængsvogne) og klasse S (udskifteligt trukket udstyr), da disse udelukkende 
fremstilles i små mængder, i mange forskellige modeller og fortrinsvist af SMV'er.

Ændringsforslag 402
Andreas Schwab

Forslag til forordning
Artikel 48

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Fordelingen af forpligtelser, hvis der er 
flere indehavere af en typegodkendelse

udgår

I tilfælde af trinvis godkendelse, herunder 
en etapevis typegodkendelse, er den 
fabrikant, der er ansvarlig for den 
pågældende typegodkendelse, også 
ansvarlig for at meddele 
reparationsinformationer for det 
pågældende system, komponent, separate 
tekniske enhed eller den pågældende 
etape til både den endelige fabrikant og til 
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uafhængige operatører.
Slutproducenten er ansvarlig for at stille 
informationer om hele køretøjet til 
rådighed for uafhængige virksomheder.

Or. en

Ændringsforslag 403
Malcolm Harbour, Amalia Sartori

Forslag til forordning
Artikel 48 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Slutproducenten er ansvarlig for at stille 
informationer om hele køretøjet til 
rådighed for uafhængige virksomheder.

Slutproducenten er ansvarlig for at stille 
informationer om hele traktoren til 
rådighed for uafhængige virksomheder.

Or. en

Ændringsforslag 404
Andreas Schwab

Forslag til forordning
Artikel 49

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Gebyrer for adgang til reparations- og 
vedligeholdelsesinformationer om 
køretøjer

udgår

1. Fabrikanter kan opkræve rimelige 
gebyrer for adgangen til de reparations-
og vedligeholdelsesinformationer om 
køretøjer, som er omfattet af denne 
forordning.
2. Et gebyr er ikke rimeligt, hvis det 
afholder den uafhængige aktør fra at søge 
adgang, fordi gebyrets størrelse ikke 
modsvarer hans anvendelsesbehov. 
Fabrikanten skal stille reparations- og 
vedligeholdelsesinformationer om 
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køretøjer til rådighed på dags-, måneds-
og årsbasis, og gebyrerne for adgang til 
disse informationer skal stå i forhold til 
adgangsperiodens længde.

Or. en

Ændringsforslag 405
Malcolm Harbour, Amalia Sartori

Forslag til forordning
Artikel 49 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Gebyrer for adgang til reparations- og 
vedligeholdelsesinformationer om 
køretøjer

Gebyrer for adgang til reparations- og 
vedligeholdelsesinformationer om 
traktorer

Or. en

Ændringsforslag 406
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Forslag til forordning
Artikel 49 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Fabrikanter kan opkræve rimelige 
gebyrer for adgangen til de reparations- og 
vedligeholdelsesinformationer om 
køretøjer, som er omfattet af denne 
forordning.

1. Fabrikanter kan opkræve rimelige 
gebyrer for adgangen til reparations- og 
vedligeholdelsesinformationer, 
arbejdsredskaber, websteder og 
oplæringskurser om traktorer, som er 
omfattet af denne forordning.

Or. en

Begrundelse

Formålet er at tydeliggøre, hvad der er nødvendigt, og hvad fabrikanterne skal fremskaffe til 
reparation og vedligeholdelse. Alle operatører skal betale et rimeligt gebyr for denne “fulde 
pakke”.
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Ændringsforslag 407
Malcolm Harbour

Forslag til forordning
Artikel 49 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Fabrikanter kan opkræve rimelige 
gebyrer for adgangen til de reparations- og 
vedligeholdelsesinformationer om 
køretøjer, som er omfattet af denne 
forordning.

1. Fabrikanter kan opkræve rimelige 
gebyrer for adgangen til reparations- og 
vedligeholdelsesinformationer, 
arbejdsredskaber og websteder om 
traktorer, som er omfattet af denne 
forordning.

Or. en

Ændringsforslag 408
Pier Antonio Panzeri

Forslag til forordning
Artikel 49 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Fabrikanter kan opkræve rimelige 
gebyrer for adgangen til de reparations- og 
vedligeholdelsesinformationer om 
køretøjer, som er omfattet af denne 
forordning.

1. Fabrikanter kan opkræve rimelige 
gebyrer for adgangen til reparations- og 
vedligeholdelsesinformationer, 
arbejdsredskaber og oplæringskurser om 
traktorer, som er omfattet af denne 
forordning.

Or. en

Ændringsforslag 409
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Forslag til forordning
Artikel 49 – stk. 2



AM\881687DA.doc 63/71 PE475.768v01-00

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Et gebyr er ikke rimeligt, hvis det 
afholder den uafhængige aktør fra at søge 
adgang, fordi gebyrets størrelse ikke 
modsvarer hans anvendelsesbehov. 
Fabrikanten skal stille reparations- og 
vedligeholdelsesinformationer om 
køretøjer til rådighed på dags-, måneds- og 
årsbasis, og gebyrerne for adgang til disse 
informationer skal stå i forhold til 
adgangsperiodens længde.

2. Et gebyr er ikke rimeligt, hvis det 
afholder den uafhængige aktør fra at søge 
adgang, fordi gebyrets størrelse ikke 
modsvarer hans anvendelsesbehov. 
Fabrikanten skal stille reparations- og 
vedligeholdelsesinformationer om 
traktorer til rådighed på dags-, måneds- og 
årsbasis, og gebyrerne for adgang til disse 
informationer skal stå i forhold til 
adgangsperiodens længde.

Or. en

Begrundelse

Forpligtelserne vedrørende reparations- og vedligeholdelsesinformation bør, i 
overensstemmelse med EP-undersøgelsen for IMCO om anmodning om en skræddersyet 
lovgivning vedrørende reparations- og vedligeholdelsesinformation om landbrugs- og 
skovbrugskøretøjer og jf. proportionalitetsprincippet, kun gælde for traktorer og ikke for 
klasse R (påhængsvogne) og klasse S (udskifteligt trukket udstyr), da disse udelukkende 
fremstilles i små mængder, i mange forskellige modeller og fortrinsvist af SMV'er.

Ændringsforslag 410
Malcolm Harbour, Amalia Sartori

Forslag til forordning
Artikel 49 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Et gebyr er ikke rimeligt, hvis det 
afholder den uafhængige aktør fra at søge 
adgang, fordi gebyrets størrelse ikke 
modsvarer hans anvendelsesbehov. 
Fabrikanten skal stille reparations- og 
vedligeholdelsesinformationer om 
køretøjer til rådighed på dags-, måneds- og 
årsbasis, og gebyrerne for adgang til disse 
informationer skal stå i forhold til 
adgangsperiodens længde.

2. Et gebyr er ikke rimeligt, hvis det 
afholder den uafhængige aktør fra at søge 
adgang, fordi gebyrets størrelse ikke 
modsvarer hans anvendelsesbehov. 
Fabrikanten skal stille reparations- og 
vedligeholdelsesinformationer om 
traktorer til rådighed på dags-, måneds- og 
årsbasis, og gebyrerne for adgang til disse 
informationer skal stå i forhold til 
adgangsperiodens længde.

Or. en
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Ændringsforslag 411
Malcolm Harbour

Forslag til forordning
Artikel 50 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne fastsætter 
sanktionsbestemmelser for fabrikanternes 
overtrædelse af bestemmelserne i denne 
forordning og træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at sikre, at de 
iværksættes. Sanktionerne skal være 
effektive, stå i et rimeligt forhold til 
overtrædelsen og have afskrækkende 
virkning. Medlemsstaterne underretter 
Kommissionen om disse 
sanktionsbestemmelser senest [6 måneder
efter offentliggørelse af denne forordning] 
og giver den omgående besked om enhver 
ændring af dem.

1. Medlemsstaterne fastsætter 
sanktionsbestemmelser for fabrikanternes 
overtrædelse af bestemmelserne i denne 
forordning og træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at sikre, at de 
iværksættes. Sanktionerne skal være 
effektive, stå i et rimeligt forhold til 
overtrædelsen og have afskrækkende 
virkning. Medlemsstaterne underretter 
Kommissionen om disse 
sanktionsbestemmelser senest [24 måneder
efter offentliggørelse af denne forordning] 
og giver den omgående besked om enhver 
ændring af dem.

Or. en

Ændringsforslag 412
Pier Antonio Panzeri

Forslag til forordning
Artikel 57 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 57a (ny)
Vedtagelse af de delegerede retsakter
Kommissionen vedtager de i artikel 7, 
stk. 4, artikel 8, stk. 4, artikel 9, stk. 5, 
artikel 18, stk. 6, artikel 38, stk. 1, 2 og 3, 
artikel 47, stk. 10, artikel 51, stk. 8 og 
artikel 56 omhandlede delegerede 
retsakter senest den 30. juni 2013.

Or. en
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Ændringsforslag 413
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Forslag til forordning
Artikel 60 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De godkendende myndigheder meddeler 
fortsat udvidelse af godkendelser til disse 
køretøjer, systemer, komponenter eller 
separate tekniske enheder i henhold til 
direktiv 2003/37/EF og ethvert andet 
direktiv anført i artikel 56, stk. 2.

2. De godkendende myndigheder meddeler 
fortsat udvidelse af godkendelser til disse 
køretøjer, systemer, komponenter eller 
separate tekniske enheder i henhold til 
direktiv 2003/37/EF og ethvert andet 
direktiv anført i artikel 62, stk. 1.

Or. en

Begrundelse

Særdirektiverne under direktiv 2003/37/EF skal anvendes til at forlænge eksisterende 
typegodkendelser. Det ville medføre stor forvirring at anvende de “nye” delegerede retsakter 
under det ”gamle” rammedirektiv, eftersom der ikke vil være et ét-til-ét-forhold mellem 
særdirektiverne og de delegerede retsakter.

Ændringsforslag 414
Amalia Sartori

Forslag til forordning
Artikel 60 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De godkendende myndigheder meddeler 
fortsat udvidelse af godkendelser til disse 
køretøjer, systemer, komponenter eller 
separate tekniske enheder i henhold til 
direktiv 2003/37/EF og ethvert andet 
direktiv anført i artikel 56, stk. 2.

2. De godkendende myndigheder meddeler 
fortsat udvidelse af godkendelser til disse 
køretøjer, systemer, komponenter eller 
separate tekniske enheder i henhold til 
direktiv 2003/37/EF og ethvert andet 
direktiv anført i artikel 62, stk. 1.

Or. en

Begrundelse

Særdirektiverne under direktiv 2003/37/EF skal anvendes til at forlænge eksisterende 
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typegodkendelser. Det ville medføre stor forvirring at anvende de “nye” delegerede retsakter 
under det ”gamle” rammedirektiv, eftersom der ikke vil være et ét-til-ét-forhold mellem 
særdirektiverne og de delegerede retsakter.

Ændringsforslag 415
Malcolm Harbour, Andreas Schwab

Forslag til forordning
Artikel 61 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Mobile ikke-vejgående maskiner
Kommissionen fremlægger senest den 
[3. januar 2013] et forslag for Europa-
Parlamentet og Rådet om harmonisering 
af medlemsstaternes lovgivning 
vedrørende mobile, ikke-vejgående 
køretøjer og hertil hørende systemer og 
komponenter med henblik på at sikre et 
højt niveau af sikkerhed på vejene, under 
hensyntagen til den nugældende 
fællesskabslovgivning.

Or. en

Ændringsforslag 416
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Forslag til forordning
Artikel 62 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Direktiv 2003/37/EF, 74/347/EØF, 
76/432/EØF, 76/763/EØF, 77/537/EØF, 
78/764/EØF, 80/720/EØF, 86/297/EØF,
86/298/EØF, 86/415/EØF, 87/402/EØF, 
2000/25/EF, 2009/57/EF, 2009/58/EF, 
2009/59/EF, 2009/60/EF, 2009/61/EF, 
2009/63/EF, 2009/64/EF, 2009/66/EF, 
2009/68/EF, 2009/75/EF, 2009/76/EF og 
2009/144/EF ophæves med virkning fra 1. 

1. Direktiv 2003/37/EF, 74/347/EØF, 
76/432/EØF, 76/763/EØF, 77/537/EØF, 
78/764/EØF, 80/720/EØF, 86/297/EØF, 
86/298/EØF, 86/415/EØF, 87/402/EØF, 
2000/25/EF, 2009/57/EF, 2009/58/EF, 
2009/59/EF, 2009/60/EF, 2009/61/EF, 
2009/63/EF, 2009/64/EF, 2009/66/EF, 
2009/68/EF, 2009/75/EF, 2009/76/EF og 
2009/144/EF ophæves med virkning fra 
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januar 2014. den i artikel 64, stk. 2, omhandlede dato.

Or. en

Begrundelse

I overensstemmelse med ændringen af artikel 64, stk. 2 (ÆF 22).

Ændringsforslag 417
Malcolm Harbour, Andreas Schwab

Forslag til forordning
Artikel 62 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Direktiv 2003/37/EF, 74/347/EØF, 
76/432/EØF, 76/763/EØF, 77/537/EØF, 
78/764/EØF, 80/720/EØF, 86/297/EØF, 
86/298/EØF, 86/415/EØF, 87/402/EØF, 
2000/25/EF, 2009/57/EF, 2009/58/EF, 
2009/59/EF, 2009/60/EF, 2009/61/EF, 
2009/63/EF, 2009/64/EF, 2009/66/EF, 
2009/68/EF, 2009/75/EF, 2009/76/EF og 
2009/144/EF ophæves med virkning fra 1. 
januar 2014.

1. Direktiv 2003/37/EF, 74/347/EØF, 
76/432/EØF, 76/763/EØF, 77/537/EØF, 
78/764/EØF, 80/720/EØF, 86/297/EØF, 
86/298/EØF, 86/415/EØF, 87/402/EØF, 
2000/25/EF, 2009/57/EF, 2009/58/EF, 
2009/59/EF, 2009/60/EF, 2009/61/EF, 
2009/63/EF, 2009/64/EF, 2009/66/EF, 
2009/68/EF, 2009/75/EF, 2009/76/EF og 
2009/144/EF ophæves med virkning fra de 
relevante datoer som fastsat i artikel 64.

Or. en

Ændringsforslag 418
Amalia Sartori

Forslag til forordning
Artikel 62 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Direktiv 2003/37/EF, 74/347/EØF, 
76/432/EØF, 76/763/EØF, 77/537/EØF, 
78/764/EØF, 80/720/EØF, 86/297/EØF, 
86/298/EØF, 86/415/EØF, 87/402/EØF, 
2000/25/EF, 2009/57/EF, 2009/58/EF, 
2009/59/EF, 2009/60/EF, 2009/61/EF, 
2009/63/EF, 2009/64/EF, 2009/66/EF, 

1. Direktiv 2003/37/EF, 74/347/EØF, 
76/432/EØF, 76/763/EØF, 77/537/EØF, 
78/764/EØF, 80/720/EØF, 86/297/EØF, 
86/298/EØF, 86/415/EØF, 87/402/EØF, 
2000/25/EF, 2009/57/EF, 2009/58/EF, 
2009/59/EF, 2009/60/EF, 2009/61/EF, 
2009/63/EF, 2009/64/EF, 2009/66/EF, 
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2009/68/EF, 2009/75/EF, 2009/76/EF og 
2009/144/EF ophæves med virkning fra 1. 
januar 2014.

2009/68/EF, 2009/75/EF, 2009/76/EF og 
2009/144/EF ophæves med virkning fra 
den i artikel 64, stk. 2, omhandlede dato.

Or. en

Begrundelse

I overensstemmelse med ændringen af artikel 64, stk. 2 (ÆF 22).

Ændringsforslag 419
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Forslag til forordning
Artikel 64 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den finder anvendelse fra den 1. januar 
2014.

Den finder anvendelse på:

Or. en

Ændringsforslag 420
Malcolm Harbour, Andreas Schwab

Forslag til forordning
Artikel 64 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den finder anvendelse fra den 1. januar 
2014.

Medlemsstaterne drager på fabrikantens 
anmodning omsorg for, at denne 
forordning finder anvendelse på nye typer 
køretøjer fra og med ikrafttrædelsen af 
den sidste delegerede retsakt gældende for 
køretøjsklassen, dog ikke tidligere end den 
1. januar 2014.

Or. en
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Ændringsforslag 421
Amalia Sartori

Forslag til forordning
Artikel 64 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den finder anvendelse fra den 1. januar 
2014.

Den finder anvendelse på:

a) nye typer køretøjer fra den 1. januar 
2014, men ikke før to år efter datoen for 
ikrafttrædelsen af den sidste delegerede 
retsakts gældende for køretøjsklassen,
b) nye typer køretøjer fra den 1. januar 
2018, men ikke før to år efter datoen for 
ikrafttrædelsen af den sidste delegerede 
retsakts gældende for køretøjsklassen,

Or. en

Begrundelse

Opfattelsen er, at en trinvis tilgang, som det var planlagt for direktiv 2003/37/EF, der 
udskiller nye typegodkendelser fra markedsføring, passer bedst til tilpasningen til de nye 
procedurer uden at indføre nogen reel forsinkelse. Dette vil yderligere forhindre 
sammenblanding med overgangsklausulerne under udstødningsemissionslovgivningen. Det er 
passende at indføre denne forordning gradvist, først for den nye typegodkendelse og derpå for 
de eksisterende typegodkendelser.

Ændringsforslag 422
Pier Antonio Panzeri

Forslag til forordning
Artikel 64 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den finder anvendelse fra den 1. januar 
2014.

Den finder anvendelse fra den 1. januar 
2015.

Or. en
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Ændringsforslag 423
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Forslag til forordning
Artikel 64 – stk. 2 – afsnit 1 – litra a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) nye typer køretøjer fra den 1. januar 
2014, men ikke før der er gået to år efter 
datoen for ikrafttræden af den sidste 
delegerede retsakts gældende for 
køretøjsklassen,

Or. en

Begrundelse

Opfattelsen er, at en trinvis tilgang, som det var planlagt for direktiv 2003/37/EF, der 
udskiller nye typegodkendelser fra markedsføring, passer bedst til tilpasningen til de nye 
procedurer uden at indføre nogen reel forsinkelse. Dette vil yderligere forhindre 
sammenblanding med overgangsklausulerne under udstødningsemissionslovgivningen. Det er 
passende at indføre denne forordning gradvist, først for den nye typegodkendelse og derpå for 
de eksisterende typegodkendelser.

Ændringsforslag 424
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Forslag til forordning
Artikel 64 – stk. 2 – afsnit 1 – litra b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) alle nye typer køretøjer fra den 
1. januar 2018, men ikke før to år efter 
datoen for ikrafttrædelsen af den sidste 
delegerede retsakts gældende for 
køretøjsklassen,

Or. en

Begrundelse

Opfattelsen er, at en trinvis tilgang, som det var planlagt for direktiv 2003/37/EF, der 
udskiller nye typegodkendelser fra markedsføring, passer bedst til tilpasningen til de nye 
procedurer uden at indføre nogen reel forsinkelse. Dette vil yderligere forhindre 
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sammenblanding med overgangsklausulerne under udstødningsemissionslovgivningen. Det er 
passende at indføre denne forordning gradvist, først for den nye typegodkendelse og derpå for 
de eksisterende typegodkendelser.

Ændringsforslag 425
Malcolm Harbour, Andreas Schwab

Forslag til forordning
Artikel 64 – stk. 2 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne bringer denne 
forordning i anvendelse på alle nye typer 
køretøjer to år efter datoen for 
ikrafttrædelsen af den sidste delegerede 
retsakts gældende for køretøjsklassen,

Or. en

Ændringsforslag 426
Malcolm Harbour, Andreas Schwab

Forslag til forordning
Artikel 64 – stk. 2 – afsnit 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne bringer denne 
forordning i anvendelse på alle nye 
køretøjer fire år efter datoen for 
ikrafttrædelsen af den sidste delegerede 
retsakts.

Or. en


