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Tegnforklaring

* Høringsprocedure
*** Godkendelsesprocedure

***I Almindelig lovgivningsprocedure (førstebehandling)
***II Almindelig lovgivningsprocedure (andenbehandling)

***III Almindelig lovgivningsprocedure (tredjebehandling)

(Proceduren afhænger af, hvilket retsgrundlag der er valgt i udkastet til 
retsakt)

Ændringsforslag til et udkast til retsakt

I Parlamentets ændringsforslag er ændringer i udkastet til retsakt markeret 
med fede typer og kursiv. Kursivering uden fede typer er en oplysning til de 
tekniske tjenestegrene, som vedrører elementer i udkastet til retsakt, der 
foreslås rettet ved affattelsen af den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller 
manglende tekst i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af 
de berørte tekniske tjenestegrene.

Informationsblokken til ethvert ændringsforslag, der angår en eksisterende 
retsakt, som udkastet til retsakt har til formål at ændre, indeholder en tredje 
og en fjerde linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken 
bestemmelse heri der er berørt. Passager fra en bestemmelse i en eksisterende 
retsakt, som ikke er medtaget i udkastet til retsakt, men som Parlamentet 
ønsker at ændre, er markeret med fede typer. Hvis Parlamentet ønsker, at 
tekst i sådanne passager skal udgå, er dette markeret med [...].
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om godkendelse og 
markedsovervågning af to- og trehjulede køretøjer samt quadricykler
(KOM(2010)0542 – C7-0317/2010 – 2010/0271(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(KOM(2010)0542),

– der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 114 i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget 
(C7-0317/2010),

– der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

– der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 19. januar 
20111,

– der henviser til forretningsordenens artikel 55,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse og 
udtalelse fra Transport- og Turismeudvalget (A7-0000/2011),

1. vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i 
væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til 
de nationale parlamenter.

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) Gennemskuelige, enkle og 
konsekvente bestemmelser, der skaber 
juridisk sikkerhed og klarhed til fordel for 

                                               
1 EUT C ....
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både erhvervsliv og forbrugere, bør være 
fundamentet for det indre marked.

Or. en

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Det er hensigten med denne forordning 
at fastlægge harmoniserede regler for 
godkendelse af køretøjer i klasse L med 
henblik på at sikre, at det indre marked 
fungerer efter hensigten. Køretøjer i klasse 
L er to-, tre- eller firehjulede køretøjer som 
f.eks. motordrevne tohjulede køretøjer, 
tricykler, on-road-quads og minibiler. 
Desuden er målene at forenkle de 
nuværende lovgivningsmæssige rammer, at 
bidrage til en lavere, mere forholdsmæssig 
andel af de samlede emissioner fra 
vejtransport, at øge det generelle 
sikkerhedsniveau, at foretage tilpasninger 
til den tekniske udvikling og at stramme 
reglerne om markedsovervågning.

(3) Det er hensigten med denne forordning 
at fastlægge harmoniserede regler for 
godkendelse af køretøjer i klasse L med 
henblik på at sikre, at det indre marked 
fungerer efter hensigten. Køretøjer i klasse 
L er to-, tre- eller firehjulede køretøjer som 
f.eks. motordrevne tohjulede køretøjer, 
tricykler, on-road-quads, terrængående 
køretøjer og minibiler Desuden er målene 
at forenkle de nuværende 
lovgivningsmæssige rammer, at bidrage til 
en lavere, mere forholdsmæssig andel af de 
samlede emissioner fra vejtransport, at øge 
det generelle sikkerhedsniveau, at foretage 
tilpasninger til den tekniske udvikling og at 
stramme reglerne om markedsovervågning.

Or. en

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) Mere end 70 % af EU's befolkning 
bor i byområder, mens ca. 85 % af EU's 
BNP produceres i byerne. Alle større byer 
i Europa forsøger at formindske 
trafiktæthed, trafikulykker og forurening. 
Bedre typegodkendelseskrav til køretøjer i 
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klasse L kan lette overgangen til en mere 
effektiv, sikrere og renere mobilitet i 
byerne Nye, innovative og teknologiske 
avancerede to-, tre- og lette firehjulede 
køretøjer kan yde et væsentligt bidrag til 
en forbedring af mobiliteten i byerne, idet 
de kræver mindre plads, forbruger mindre 
energi, forårsager færre emissioner både 
under fremstilling og anvendelse, mens de 
samtidig skaber forbindelser, produktivitet 
og fornøjelse.
1 Se også Kommissionens meddelelser om 
en handlingsplan for bytrafikken 
(KOM(2009)0490, om en temastrategi for 
luftforurening (KOM(2005)0446 og om 
på vej mod et europæisk 
trafiksikkerhedsområde: Politiske 
retningslinjer for trafiksikkerheden for 
2011-2020 (KOM(2010/0389).

Or. en

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11a) I betragtning af de aktuelle 
økonomiske forhold, sektorens kapacitet 
og størrelsen af produktionsenhederne 
bør industrigrenen have tilstrækkelig tid 
til at tilpasse sig de nye bestemmelser i 
nærværende forordning og de tekniske 
specifikationer, som er uddelegeret til 
Kommissionen. For at sikre, at 
fabrikanterne har tilstrækkelig tid til at 
udvikle, afprøve og gennemføre tekniske 
løsninger på de producerede køretøjer, og 
at fabrikanter og 
typegodkendelsesmyndigheder i 
medlemsstaterne har tilstrækkelig tid til at 
indføre de nødvendige 
forvaltningsmæssige systemer, er det af 
afgørende betydning, at kravene 
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fastlægges i god tid.

Or. en

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 11 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11b) For at gøre bestemmelserne i 
nærværende forordning så klare, 
fornuftige og enkle som muligt bør den 
ikke indeholde for mange 
gennemførelsesstadier for indførelsen af 
strengere emissionsnormer og 
sikkerhedskrav. Derfor skal der anvendes 
en tretrins-proces med følgende 
ikrafttrædelsesdatoer: Den 1. januar 2014 
(forordningens ikrafttrædelse), den 1. 
januar 2017 og den 1. januar 2020 (2021).

Or. en

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Markedsovervågningen i 
automobilsektoren, især i sektoren for 
køretøjer i klasse L, bør forbedres ved at 
forbedre de lovgivningsbestemmelser, der 
gælder for produktionens 
overensstemmelse, og specificere de 
forpligtelser, der påhviler de 
erhvervsdrivende i forsyningskæden. Især 
bør den rolle og det ansvar, der påhviler de 
myndigheder i medlemsstaterne, der 
forestår typegodkendelse og 
markedsovervågning, tydeliggøres, og 

(12) Markedsovervågningen i 
automobilsektoren, især i sektoren for 
køretøjer i klasse L, bør forbedres ved at 
forbedre de lovgivningsbestemmelser, der 
gælder for produktionens 
overensstemmelse, og specificere de 
forpligtelser, der påhviler de 
erhvervsdrivende i forsyningskæden. Især 
bør den rolle og det ansvar, der påhviler de 
myndigheder i medlemsstaterne, der 
forestår typegodkendelse og 
markedsovervågning, tydeliggøres, og 
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kravene til kompetence, forpligtelser og 
præstation for de tekniske tjenester, som 
udfører køretøjstypegodkendelser, 
strammes. Sikring af overensstemmelse 
med kravene vedrørende typegodkendelse 
og produktionens overensstemmelse i den 
lovgivning, der gælder for 
automobilsektoren, bør fortsat være de 
typegodkendende myndigheders centrale 
ansvar, mens markedsovervågning kan 
være en kompetence, som deles mellem 
forskellige nationale myndigheder.

kravene til kompetence, forpligtelser og 
præstation for de tekniske tjenester, som 
udfører køretøjstypegodkendelser, 
strammes. Sikring af overensstemmelse 
med kravene vedrørende typegodkendelse 
og produktionens overensstemmelse i den 
lovgivning, der gælder for 
automobilsektoren, bør fortsat være de 
typegodkendende myndigheders centrale 
ansvar, mens markedsovervågning kan 
være en kompetence, som deles mellem 
forskellige nationale myndigheder. Der bør 
gennemføres en effektiv samordning på 
EU- og medlemsstatsniveau af tilsynet 
med, at markedsovervågnings- og 
typegodkendelsesmyndighederne 
anvender de nye bestemmelser effektivt.

Or. en

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) For at undgå misbrug bør en forenklet
procedure for små serier af køretøjer 
indskrænkes til en meget begrænset 
produktion. Det er derfor nødvendigt 
nøjagtigt at definere begrebet små serier 
med hensyn til antallet af køretøjer, der 
sælges, registreres og ibrugtages.

(13) For at undgå misbrug bør den 
forenklede procedure for små serier af 
køretøjer indskrænkes til et begrænset 
antal køretøjer. Det er derfor nødvendigt 
nøjagtigt at definere begrebet små serier 
med hensyn til antallet af køretøjer, der 
sælges, registreres og ibrugtages.

Or. en

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Kommissionen bør have beføjelser til 
at vedtage delegerede retsakter i henhold til 

(17) Kommissionen bør have beføjelser til 
at vedtage delegerede retsakter i henhold til 
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artikel 290 i TEUF vedrørende funktionel 
sikkerhed og miljøpræstation, prøvning, 
adgang til reparations- og 
vedligeholdelsesinformationer og 
udpegelse af tekniske tjenester og disses 
specifikke autoriserede opgaver for at 
kunne supplere eller ændre visse ikke-
væsentlige elementer i retsakter gennem 
bestemmelser, der finder generel 
anvendelse. Sådanne beføjelser bør ikke 
gøre det muligt at ændre de 
gennemførelsesdatoer, der er fastsat i bilag 
IV, eller de emissionsgrænseværdier, der er 
fastsat i bilag VI. Ændringer af disse datoer 
eller grænseværdier bør vedtages ved den 
almindelige lovgivningsprocedure i 
overensstemmelse med artikel 114 i TEUF.

artikel 290 i TEUF vedrørende funktionel 
sikkerhed og miljøpræstation, prøvning, 
adgang til reparations- og 
vedligeholdelsesinformationer og 
udpegelse af tekniske tjenester og disses 
specifikke autoriserede opgaver for at 
kunne supplere eller ændre visse ikke-
væsentlige elementer i retsakter gennem 
bestemmelser, der finder generel 
anvendelse Sådanne beføjelser bør ikke 
gøre det muligt at ændre de 
gennemførelsesdatoer, der er fastsat i bilag 
IV, eller de emissionsgrænseværdier, der er 
fastsat i bilag VI. Ændringer af disse datoer 
eller grænseværdier bør vedtages ved den 
almindelige lovgivningsprocedure i 
overensstemmelse med artikel 114 i TEUF. 
Det er særlig vigtigt, at Kommissionen 
gennemfører hensigtsmæssige høringer, 
bl.a. af sagkyndige, under 
forberedelsesfasen. Kommissionen sikrer 
under udarbejdelsen af delegerede 
retsakter, at relevante dokumenter 
fremsendes samtidig og rettidigt til 
Europa-Parlamentet og Rådet på 
hensigtsmæssig vis.

Or. en

Begrundelse

Tilpasning til den seneste formulering af bestemmelserne om delegerede retsakter.

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Kommissionen bør gives beføjelser til 
at vedtage gennemførelsesretsakter i 
henhold til traktatens artikel 291 for at 
fastlægge ensartede betingelser for 
gennemførelsen af denne forordning med 
hensyn til den liste af oplysninger, der skal 
afgives ved ansøgning om 
typegodkendelse, 

(18) Kommissionen bør gives beføjelser til 
at vedtage gennemførelsesretsakter i 
henhold til traktatens artikel 291 for at 
fastlægge ensartede betingelser for 
gennemførelsen af denne forordning med 
hensyn til den liste af oplysninger, der skal 
afgives ved ansøgning om 
typegodkendelse, 
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typegodkendelsesprocedurer, modeller for 
supplerende fabrikationsplader, EU-
typegodkendelsesattester, fortegnelse over 
udstedte typegodkendelser, 
nummereringssystem for EU-
typegodkendelser og procedurer til sikring 
af produktionens overensstemmelse. For så 
vidt angår disse punkter er det nødvendigt 
med ensartede betingelser for 
gennemførelsen i medlemsstaterne for at 
sikre, at det indre marked fungerer efter 
hensigten ved at lette den gensidige 
anerkendelse af administrative beslutninger 
truffet i de forskellige medlemsstater (især 
typegodkendelser) og accepten af 
dokumenter udstedet af 
køretøjsfabrikanterne (især typeattester).

typegodkendelsesprocedurer, modeller for 
supplerende fabrikationsplader, EU-
typegodkendelsesattester, fortegnelse over 
udstedte typegodkendelser, 
nummereringssystem for EU-
typegodkendelser og procedurer til sikring 
af produktionens overensstemmelse Disse 
beføjelser skal udøves i overensstemmelse 
med Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 182/2011 om de 
generelle regler og principper for, 
hvordan medlemsstaterne skal kontrollere 
Kommissionens udøvelse af 
gennemførelsesbeføjelser1. For så vidt 
angår disse punkter er det nødvendigt med 
ensartede betingelser for gennemførelsen i 
medlemsstaterne for at sikre, at det indre 
marked fungerer efter hensigten ved at lette 
den gensidige anerkendelse af 
administrative beslutninger truffet i de 
forskellige medlemsstater (især 
typegodkendelser) og accepten af 
dokumenter udstedet af 
køretøjsfabrikanterne (især typeattester).
1 EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13.

Or. en

Begrundelse

Tilpasning til den seneste formulering af bestemmelserne om delegerede retsakter.

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(d) køretøjer udelukkende til brug ved 
konkurrencer på vej eller uden for vej (off 
road)

(d) køretøjer udelukkende til brug ved 
konkurrencer

Or. en

Begrundelse

Redaktionel ændring: Udeladelse af disse ikke-relevante kriterier i forbindelse med 
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undtagelsen for konkurrencer.

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(e) køretøjer udelukkende beregnet til brug 
for de væbnede styrker, ordensmagten, 
civilforsvaret, brandvæsenet eller 
offentlige værker

(e) køretøjer udelukkende beregnet til brug 
for de væbnede styrker, ordensmagten, 
civilforsvaret, brandvæsenet, medarbejdere 
ved offentlige værker eller udbydere af 
offentlige tjenester;

Or. en

Begrundelse

Afklaring: Køretøjer udelukkende beregnet til offentlige værker og offentlige tjenester er 
udelukket.

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(g) køretøjer, der hovedsagelig er beregnet 
til brug uden for vej (off road) og 
konstrueret til kørsel på overflader uden 
belægning

(g) køretøjer, der udelukkende er beregnet 
til brug uden for vej (off road) og 
konstrueret til kørsel på overflader uden 
belægning

Or. en

Begrundelse

Det er kun køretøjer i klasse L, som udelukkende er bestemte til brug uden for vej, der bør 
udelukkes fra bestemmelserne i denne forordning.

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Artikel 3 – nr. 11
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

11. "typeattest": et dokument, der er 
baseret på den model, der findes i 
gennemførelsesretsakten, er udstedt af 
køretøjsfabrikanten og attesterer at et 
køretøj på fremstillingstidspunktet svarer 
til en type køretøj, der er typegodkendt i 
henhold til denne forordning

Dette ændringsforslag vedrører ikke den 
danske tekst.

Or. en

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Artikel 3 – nr. 49

Kommissionens forslag Ændringsforslag

49. "reparations- og 
vedligeholdelsesinformationer": alle de 
oplysninger, der er nødvendige til 
diagnosticering, service, syn, periodisk 
overvågning, reparation, 
omprogrammering eller re-initialisering af 
køretøjet, og som fabrikanterne stiller til 
rådighed for deres autoriserede forhandlere 
og reparatører, herunder alle efterfølgende 
ændringer og supplementer til sådanne 
oplysninger. Disse oplysninger skal 
omfatte alle de oplysninger, der er 
nødvendige for at montere systemer, 
komponenter eller separate tekniske 
enheder på køretøjer

49. "reparations- og 
vedligeholdelsesinformationer": alle de 
oplysninger, der er nødvendige til 
diagnosticering, service, syn, periodisk 
overvågning, reparation, 
omprogrammering eller re-initialisering af 
køretøjet, og som fabrikanterne stiller til 
rådighed for deres autoriserede forhandlere 
og reparatører, herunder alle efterfølgende 
ændringer og supplementer til sådanne 
oplysninger. Disse oplysninger skal 
omfatte alle de oplysninger, der er 
nødvendige for at identificere og montere 
systemer, reservedele, komponenter eller 
separate tekniske enheder på køretøjer

Or. en

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Artikel 3 – nr. 50
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

50. "uafhængig erhvervsdrivende": 
virksomheder, ud over de autoriserede 
forhandlere og reparatører, der er direkte 
eller indirekte involveret i reparation og 
vedligeholdelse af køretøjer

50. "uafhængig erhvervsdrivende": 
naturlige eller juridiske personer, ud over 
de autoriserede forhandlere og reparatører, 
der er direkte eller indirekte involveret i 
reparation og vedligeholdelse af køretøjer, 
navnlig reparatører, producenter eller 
distributører af reparationsudstyr, forlag, 
som udgiver tekniske oplysninger, 
virksomheder, som yder autohjælp, 
virksomheder, som tilbyder syn, 
afprøvning og uddannelse, samt 
producenter og montører af udstyr til 
køretøjer, som anvender alternative 
brændstoffer;

Or. en

Begrundelse

Samtlige uafhængige erhvervsdrivende og ikke blot "virksomheder" skal have rimelig adgang 
til oplysninger om reparation og vedligeholdelse (til en rimelig pris).

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Artikel 3 – nr. 50 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

50a. "autoriseret forhandlinger eller 
reparatør": naturlige eller juridiske 
personer, som er medlem af 
køretøjsfabrikantens distributionssystem;

Or. en

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Artikel 3 – nr. 53 a (nyt)



PR\866501DA.doc 15/55 PE464.815v01-00

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

53a. "enduro-motorcykel: motoriseret to-
hjulet køretøj til specielle formål, som 
opfylder klassificeringskriterierne for L3e 
-S1;

Or. en

Begrundelse

Indføjelse af en særlig underkategori for enduro-motorcykler, som anvendes både på vej og 
uden for. 

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Artikel 3 – nr. 53 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

53b. "trial-motorcykel: motoriseret to-
hjulet køretøj til specielle formål, som 
opfylder klassificeringskriterierne for L3e 
-S2;

Or. en

Begrundelse

Indføjelse af en særlig underkategori for trial-motorcykler, som anvendes både på vej og uden 
for. 

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Artikel 3 – nr. 57 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

57a. "terrængående køretøj": køretøj, 
som opfylder klassificeringskriterierne for 
L7Ce;

Or. en
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Begrundelse

Indføjelse af en særlig underkategori for terrængående køretøjer, som anvendes både på vej 
og uden for. 

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – litra c – nr. i – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– A1 (motorcykler med lav ydeevne) – L3e-A1 (motorcykler med lav ydeevne)

Or. en

Begrundelse

Redaktionel ændring.

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – litra c – nr. i – led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– A2 (motorcykler med mellemstor 
ydeevne)

– L3e-A2 (motorcykler med mellemstor 
ydeevne)

Or. en

Begrundelse

Redaktionel ændring.

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – litra c – nr. i – led 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– A3 (motorcykler med stor ydeevne) – L3e-A3 (motorcykler med stor ydeevne)

Or. en
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Begrundelse

Redaktionel ændring.

Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – litra c – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ii) højeste konstruktivt bestemte 
hastighed:

udgår

– 130 km/h eller derunder
– over 130 km/h

Or. en

Begrundelse

Mens højeste konstruktivt bestemte hastighed er relevant for emissionstestning, er den det ikke 
for klassificeringsformål. Dette kriterium er heller ikke medtaget i bilag 1.

Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – litra c – nr. ii a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ii a) særlig anvendelse:
- L3e-S1-køretøj (enduro-motorcykel) 
- L3e-S2-køretøj (trial-motorcykel)

Or. en

Ændringsforslag 25

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – litra e – nr. i
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(i) Underklasse L5Ae (tricykel) (i) L5Ae (tricykel)

Or. en

Begrundelse

Redaktionel ændring.

Ændringsforslag 26

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – litra e – nr. ii – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ii) Underklasse L5Be (erhvervstricykel), 
underopdelt i:

(ii) L5Be (erhvervstricykel), underopdelt i:

Or. en

Begrundelse

Redaktionel ændring.

Ændringsforslag 27

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – litra g – nr. ii – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ii) Underkategori L7Be (tunge minibiler), 
underopdelt i:

(ii) L7Be (tunge minibiler), underopdelt i:

Or. en

Begrundelse

Redaktionel ændring.
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Ændringsforslag 28

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – litra g – nr. ii a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(iia) L7Ce (terrængående køretøjer);

Or. en

Ændringsforslag 29

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 4 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) klasse L1e med underklasserne 
L1Ae og L1Be samt klasse L3e med 
underklasserne L3e - A1, L3e - A2 og L3e 
- A3

(a) klasse L1e med underklasserne 
L1Ae og L1Be samt klasse L3e med 
underklasserne L3e - A1, L3e - A2 og L3e 
- A3, L3Ae-S1 og L3Ae-S2;

Or. en

Ændringsforslag 30

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 4 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) klasse L6e med underklasserne 
L6Ae og L6Be samt klasse L7e med 
underklasserne L7Ae og L7Be

(c) klasse L6e med underklasserne 
L6Ae og L6Be samt klasse L7e med 
underklasserne L7Ae, L7Be og L7Ce;

Or. en

Ændringsforslag 31

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 4
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Han skal desuden udpege en 
repræsentant med hensyn til 
markedsovervågning, og denne kan være 
den samme repræsentant som nævnt i 
andet afsnit eller én yderligere 
repræsentant.

4. Fabrikanten skal desuden udpege en 
repræsentant med hensyn til 
markedsovervågning, og denne kan være 
den samme repræsentant som nævnt i 
tredje afsnit eller én yderligere 
repræsentant

Or. en

Begrundelse

Korrekt henvisning.

Ændringsforslag 32

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis en importør finder eller har grund 
til at tro, at et køretøj, et system, en 
komponent eller en separat teknisk enhed 
ikke er i overensstemmelse med kravene i 
denne forordning, især hvis den/det ikke 
svarer til typegodkendelsen, må han ikke 
sælge eller registrere køretøjet, systemet, 
komponenten eller den separate tekniske 
enhed, før det/den er blevet bragt i 
overensstemmelse med de gældende krav. 
Hvis han finder eller har grund til at tro, at 
køretøjet, systemet, komponenten eller den 
separate tekniske enhed udgør en risiko, 
skal han desuden underrette fabrikanten, 
markedsovervågningsmyndighederne og 
godkendelsesmyndighederne herom.

3. Hvis en importør finder eller har grund 
til at tro, at et køretøj, et system, en 
komponent eller en separat teknisk enhed 
ikke er i overensstemmelse med kravene i 
denne forordning, især hvis den/det ikke 
svarer til typegodkendelsen, skal 
vedkommende kontakte de kompetente 
myndigheder og vedkommende må ikke 
sælge eller registrere køretøjet, systemet, 
komponenten eller den separate tekniske 
enhed, før han/hun har fået bekræftelse 
fra de kompetente myndigheder af, at
den/det er i overensstemmelse med denne 
forordning.Hvis han finder eller har grund 
til at tro, at køretøjet, systemet, 
komponenten eller den separate tekniske 
enhed udgør en risiko, skal han desuden 
underrette fabrikanten, 
markedsovervågningsmyndighederne og 
godkendelsesmyndighederne herom.

Or. en
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Ændringsforslag 33

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis en distributør finder eller har grund 
til at tro, at et køretøj, et system, en 
komponent eller en separat teknisk enhed 
ikke er i overensstemmelse med kravene i 
denne forordning, må han ikke sælge eller 
registrere køretøjet, systemet, 
komponenten eller den separate tekniske 
enhed, og han skal forhindre dets 
ibrugtagelse, indtil det/den er blevet bragt i 
overensstemmelse med de gældende krav.

1. Hvis en distributør finder eller har grund 
til at tro, at et køretøj, et system, en 
komponent eller en separat teknisk enhed 
ikke er i overensstemmelse med kravene i 
denne forordning, skal vedkommende 
kontakte de kompetente myndigheder og 
vedkommende må ikke sælge eller 
registrere køretøjet, systemet, 
komponenten eller den separate tekniske 
enhed, og han skal forhindre dets 
ibrugtagelse, indtil han/hun har modtaget 
bekræftelse fra de kompetente 
myndigheder på, at det/den er blevet bragt 
i overensstemmelse med de gældende krav

Or. en

Ændringsforslag 34

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Efter en ændring af drivaggregatet skal 
et køretøj være i overensstemmelse med de 
tekniske krav til den oprindelige 
køretøjsklasse og underklasse eller, hvis 
dette er relevant, den nye køretøjsklasse 
eller underklasse, som var i kraft, da det 
oprindelige køretøj blev solgt, registreret 
eller ibrugtaget, herunder de seneste 
ændringer af kravene.

4. Efter en ændring af drivaggregatet skal 
et køretøj være i overensstemmelse med de 
tekniske krav til den oprindelige 
køretøjsklasse og underklasse eller, hvis 
dette er relevant, den nye køretøjsklasse 
eller underklasse, som var i kraft, da det 
oprindelige køretøj blev solgt, registreret 
eller ibrugtaget.

Or. en

Begrundelse

Hvis drivaggregatet er blevet ændret skal køretøjet stadig opfylde de samme krav, som var 
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gældende, da det oprindelige køretøj blev taget i brug.

Ændringsforslag 35

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Fire år efter den dato, der er henvist til i 
andet afsnit i artikel 82, skal alle nye 
køretøjer i underklasserne L1Be, L3e, L5e, 
L6Ae og L7Ae være udstyret med første 
trin af et egendiagnosesystem, som 
overvåger og rapporterer om kontinuitet i 
strømkredse, lukkede og åbnede 
strømkredse og strømkredsrationalitet i 
motorens og køretøjets styresystemer 
(OBD I).

1. Tre år efter den dato, der er henvist til i 
andet afsnit i artikel 82, skal alle nye 
køretøjer i underklasserne L2e, L3e, L4e, 
L5e, L6Ae og L7Ae være udstyret med 
første trin af et egendiagnosesystem, som 
overvåger og rapporterer om kontinuitet i 
strømkredse, lukkede og åbnede 
strømkredse og strømkredsrationalitet i 
motorens og køretøjets styresystemer 
(OBD I).

Or. en

Begrundelse

Selv om forordningens foreslåede ikrafttrædelsesdato ændres til den 1. januar 2014, gælder 
den obligatoriske indførelse af OBD I for alle L-køretøjsklasser fortsat først fra den 1. januar 
2017. OBD gøres ikke obligatorisk for tohjulede knallerter (L1Be) af hensyn til princippet om 
forholdsmæssige omkostninger.

Ændringsforslag 36

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Seks år efter den dato, der er anført i 
andet afsnit i artikel 82, skal alle nye 
køretøjer i underklasserne L6Be og L7Be 
være udstyret med OBD I.

2. Fire år efter den dato, der er anført i 
andet afsnit i artikel 82, skal alle nye 
køretøjer i underklasserne L6Be og L7Be 
være udstyret med OBD I.

Or. en

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslaget til artikel 19, stk. 1. Desuden foretrækkes en begrænset 
antal frister hvorfor den foreslåede dato for dette krav fastsættes tilden 1. januar 2018 (andet 
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trin).

Ændringsforslag 37

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Syv år efter den dato, der er anført i 
andet afsnit i artikel 82, skal alle nye 
køretøjer være udstyret med OBD I.

3. Syv år efter den dato, der er anført i 
andet afsnit i artikel 82, skal alle nye 
køretøjer, som er omhandlet i stk. 1 og 2, 
være udstyret med OBD I.

Or. en

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslaget til artikel 19, stk. 1 og 2.

Ændringsforslag 38

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Efter bekræftelse i en afgørelse vedtaget 
af Kommissionen i henhold til artikel 21, 
stk. 4, otte år efter den dato, der er nævnt i 
andet afsnit i artikel 82, skal alle nye 
køretøjer i (under)klasse L1Be, L3e, L5e, 
L6Ae og L7Ae desuden også være udstyret 
med anden etape af egendiagnosesystemer 
(OBD II), som ud over OBD I ikke blot 
overvåger totalsvigt men også forringelser 
af systemer, komponenter eller separate 
tekniske enheder i køretøjets levetid, hvis 
omkostningseffektiviteten heraf påvises i 
den miljøundersøgelse, der er omhandlet i 
artikel 21, stk. 4 og 5.

4. Efter bekræftelse i en afgørelse vedtaget 
af Kommissionen i henhold til artikel 21, 
stk. 4, syv år efter den dato, der er nævnt i 
andet afsnit i artikel 82, skal alle nye 
køretøjer i (under)klasse L2e, L3e, L4e,
L5e, L6Ae og L7Ae desuden også være 
udstyret med anden etape af 
egendiagnosesystemer (OBD II), som ud 
over OBD I ikke blot overvåger totalsvigt 
men også forringelser af systemer, 
komponenter eller separate tekniske 
enheder i køretøjets levetid, hvis 
omkostningseffektiviteten heraf påvises i 
den miljøundersøgelse, der er omhandlet i 
artikel 21, stk. 4 og 5.

Or. en
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Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslaget til artikel 19, stk. 1 og 2.

Ændringsforslag 39

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Senest den 1. januar 2016 gennemfører 
Kommissionen en omfattende undersøgelse 
af de miljømæssige konsekvenser. 
Undersøgelsen skal evaluere luftkvaliteten 
og den andel af forurenende stoffer, som 
køretøjerne i klasse L bidrager med, og 
skal omfatte kravene til prøvningstype I, 
IV, V, VII og VIII opført i bilag V. Den 
skal opstille og evaluere den nyeste 
videnskabelige viden, videnskabelige 
forskningsresultater, modelbygning og 
omkostningseffektivitet med henblik på at 
opstille definitive politikforanstaltninger 
ved bekræftelse af 
gennemførelsesdatoerne for Euro 5 (Euro 
6-datoenre for L3e motorcykler) fastlagt i 
bilag IV, og miljøkravene for Euro 5 
(Euro 6 for L3e motorcykler) fastlagt i 
bilag V, VI(A3), VI(B2), VI(C2) samt 
bilag VII vedrørende Euro 5-holdbarhed 
og forringelsesfaktorer (Euro 6 for L3e 
motorcykler).

4. Den 1. januar 2016 gennemfører 
Kommissionen en omfattende undersøgelse 
af de miljømæssige konsekvenser. 
Undersøgelsen skal evaluere luftkvaliteten 
og den andel af forurenende stoffer, som 
køretøjerne i klasse L bidrager med, og 
skal omfatte kravene til prøvningstype I, 
IV, V, VII og VIII opført i bilag V. Den 
skal opstille og evaluere den nyeste 
videnskabelige viden, videnskabelige 
forskningsresultater, modelbygning og 
omkostningseffektivitet med henblik på at 
opstille definitive politikforanstaltninger på 
de i stk. 5 omhandlede områder.

Or. en

Begrundelse

Slettelse af overlapning med stk. 5.

Ændringsforslag 40

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 5 – indledning
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. På grundlag af resultaterne af 
miljøundersøgelsen bekræfter 
Kommissionen:

5. Kommissionen aflægger beretning til 
Europa-Parlamentet og Rådet om
resultaterne af miljøundersøgelsen og 
foreslåede definitive 
politikforanstaltninger for så vidt angår:

Or. en

Begrundelse

På grundlag af miljøundersøgelsen skal Kommissionen enten bekræfte eller foreslå ændringer 
i de i dette stykke omhandlede miljøkrav.

Ændringsforslag 41

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 5 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) emissionsgrænserne for Euro 5 (Euro 6 
for motorcykler i klasse L3e) som 
omhandlet i bilag VI(A3) og OBD-
grænseværdierne i bilag VI(B2)

(b) emissionsgrænserne for Euro 5 (Euro 6 
for motorcykler i klasse L3e) som 
omhandlet i bilag V, bilag VI(A3) og 
OBD-grænseværdierne i bilag VI(B2)

Or. en

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslaget til stk. 4.

Ændringsforslag 42

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 1 – afsnit 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ba) blandet typegodkendelse

Or. en
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Begrundelse

En blandet typegodkendelse er nødvendig for fabrikanter, som anvender leverandørernes 
godkendelser, men anvender et-trins-proceduren for genstande, som har forbindelse med 
køretøjer, men som de kontrollerer.

Ændringsforslag 43

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Blandet typegodkendelse består i en 
trinvis typegodkendelsesprocedure, 
hvorved det opnås godkendelse af et eller 
flere systemer i løbet af sidste fase af 
godkendelsen af hele køretøjet, uden at 
det er nødvendigt at udstede EU-
typegodkendelsescertifikater for disse 
systemer.

Or. en

Ændringsforslag 44

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. Typeattesten udfærdiges på et af de
officielle sprog i Unionen. En 
medlemsstat kan kræve, at typeattesten 
oversættes til dets eget/egne sprog.

Or. en

Begrundelse

Nedbringelse af de administrative byrder.
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Ændringsforslag 45

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Typeattesten, som beskrevet i 
gennemførelsesretsakten til denne 
forordning for køretøjer godkendt i 
henhold til artikel 39, stk. 2, skal som 
overskrift have "For 
færdigopbyggede/etapevis 
færdigopbyggede køretøjer typegodkendt i 
henhold til artikel 39 (foreløbig 
godkendelse)".

7. Typeattesten, som beskrevet i 
gennemførelsesretsakten til denne 
forordning for køretøjer godkendt i 
henhold til artikel 38, stk. 2, skal som 
overskrift have "For 
færdigopbyggede/etapevis 
færdigopbyggede køretøjer typegodkendt i 
henhold til artikel 38 (foreløbig 
godkendelse)".

Or. en

Begrundelse

Korrekt henvisning.

Ændringsforslag 46

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Typeattesten, som beskrevet i 
gennemførelsesretsakten til denne 
forordning, for køretøjer, som er godkendt 
i overensstemmelse med artikel 41, skal 
som overskrift have "For 
færdigopbyggede/trinvis færdigopbyggede 
køretøjer typegodkendt i små serier", og i 
nærheden heraf anføres produktionsåret 
efterfulgt af et serienummer mellem 1 og 
den grænse, der er angivet i 
gennemførelsesretsakten, som for hvert 
produktionsår viser det pågældende 
køretøjs placering i den produktionen det 
pågældende år.

8. Typeattesten, som beskrevet i 
gennemførelsesretsakten til denne 
forordning, for køretøjer, som er godkendt 
i overensstemmelse med artikel 40, skal 
som overskrift have "For 
færdigopbyggede/trinvis færdigopbyggede 
køretøjer typegodkendt i små serier", og i 
nærheden heraf anføres produktionsåret 
efterfulgt af et serienummer mellem 1 og 
den grænse, der er angivet i 
gennemførelsesretsakten, som for hvert 
produktionsår viser det pågældende 
køretøjs placering i den produktionen det 
pågældende år.

Or. en
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Begrundelse

Korrekt henvisning.

Ændringsforslag 47

Forslag til forordning
Artikel 41 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Ansøgninger om individuel godkendelse 
må højst omfatte 5 køretøjer af samme 
type.

4. Ansøgninger om individuel godkendelse 
må højst omfatte 20 køretøjer af samme 
type.

Or. en

Ændringsforslag 48

Forslag til forordning
Artikel 46 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Antallet af restkøretøjer må ikke 
overstige 10 % af antallet af køretøjer 
registreret de to forudgående år eller 10
køretøjer pr. medlemsstat, afhængigt af 
hvilket tal der er det største.

4. Antallet af restkøretøjer må ikke 
overstige 10 % af antallet af køretøjer 
registreret de to forudgående år eller 50
køretøjer pr. medlemsstat, afhængigt af 
hvilket tal der er det største.

Or. en

Ændringsforslag 49

Forslag til forordning
Artikel 49 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis der under proceduren i artikel 41
gøres indsigelse mod en medlemsstats 
foranstaltning, eller hvis Kommissionen 
finder, at en national foranstaltning er i 

1. Hvis der under proceduren i artikel 48
gøres indsigelse mod en medlemsstats 
foranstaltning, eller hvis Kommissionen 
finder, at en national foranstaltning er i 
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modstrid med EU-lovgivningen, skal 
Kommissionen hurtigst muligt vurdere den 
nationale foranstaltning efter høring af 
medlemsstaterne og den eller de relevante 
erhvervsdrivende. På grundlag af 
resultaterne af denne vurdering træffer 
Kommissionen afgørelse om, hvorvidt den 
nationale foranstaltning er berettiget eller 
ej.

modstrid med EU-lovgivningen, skal 
Kommissionen hurtigst muligt vurdere den 
nationale foranstaltning efter høring af 
medlemsstaterne og den eller de relevante 
erhvervsdrivende. På grundlag af 
resultaterne af denne vurdering træffer 
Kommissionen afgørelse om, hvorvidt den 
nationale foranstaltning er berettiget eller 
ej.

Or. en

Begrundelse

Korrekt henvisning.

Ændringsforslag 50

Forslag til forordning
Artikel 52 – stk. 3 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Stk. 1 finder ikke anvendelse på systemer, 
komponenter eller separate tekniske 
enheder, der er fremstillet til køretøjer, der 
udelukkende er beregnet til racerkørsel på 
vej. Hvis systemer, komponenter eller 
separate tekniske enheder opført på en liste 
i en delegeret retsakt til denne forordning 
kan anvendes til både biler udelukkende 
beregnet til racerkørsel på vej og til biler 
beregnet til brug på offentlig veje, må de 
ikke sælges eller udbydes til salg til 
forbrugerne.

Stk. 1 finder ikke anvendelse på systemer, 
komponenter eller separate tekniske 
enheder, der er fremstillet til køretøjer, der 
udelukkende er beregnet til 
sportsaktiviteter, som ikke finder sted på 
offentlige veje. Hvis systemer, 
komponenter eller separate tekniske 
enheder opført på en liste i en delegeret 
retsakt til denne forordning kan anvendes 
til både biler udelukkende beregnet til 
sådanne sportsaktiviteter og til biler 
beregnet til brug på offentlig veje, må de 
ikke sælges eller udbydes til salg til 
forbrugerne.

Or. en

Ændringsforslag 51

Forslag til forordning
Artikel 60 – stk. 1



PE464.815v01-00 30/55 PR\866501DA.doc

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Fabrikanten skal sikre, at uafhængige 
aktører har ubegrænset adgang til 
reparations- og 
vedligeholdelsesinformationer om 
køretøjer gennem umiddelbart tilgængelige 
websteder med 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.

1. Fabrikanten skal sikre, at uafhængige 
aktører har ubegrænset adgang til 
reparations- og 
vedligeholdelsesinformationer om 
køretøjer gennem umiddelbart tilgængelige 
websteder med et standardiseret format. 
Disse informationer skal stilles til 
rådighed på en sådan måde, at de ikke er 
forskelsbehandlende i forhold til 
reparations- og 
vedligeholdelsesinformationer, der stilles 
til rådighed for autoriserede forhandlere og 
reparatører.

Or. en

Ændringsforslag 52

Forslag til forordning
Artikel 60 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) servicehåndbøger, herunder 
reparations- og 
vedligeholdelsesoptegnelser

(b) servicehåndbøger, herunder 
reparations- og 
vedligeholdelsesoptegnelser samt 
serviceplaner;

Or. en

Ændringsforslag 53

Forslag til forordning
Artikel 60 – stk. 3 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) tekniske vejledninger (c) tekniske vejledninger og teknisk 
serviceinformation;

Or. en
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Ændringsforslag 54

Forslag til forordning
Artikel 60 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 55

Forslag til forordning
Artikel 60 – 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 et køretøj 
opbevares i en central database, som 
tilhører køretøjsfabrikanten eller forvaltes 
på vegne af denne, skal uafhængige 
operatører have gratis 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 56

Forslag til forordning
Artikel 74
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen bistås af Det Tekniske 
Udvalg for Motorkøretøjer, der er nedsat 
ved artikel 40 i direktiv 2007/46/EF.

1. Kommissionen bistås af Det Tekniske 
Udvalg for Motorkøretøjer, der er nedsat 
ved artikel 40 i direktiv 2007/46/EF. Dette 
udvalg er et udvalg som omhandlet i 
forordning (EU) nr. 182/2011.

2. Når der henvises til dette stykke, finder 
artikel 5 og artikel 7 i afgørelse 
1999/468/EF anvendelse, jf. dennes 
artikel 8. Det tidsrum, der nævnes i artikel 
5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF, 
fastsættes til tre måneder.

2. Når der henvises til dette stykke, finder 
artikel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011
anvendelse. 

Or. en

Ændringsforslag 57

Forslag til forordning
Artikel 76

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Udøvelse af de delegerede beføjelser Udøvelse af delegationen
1. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage de delegerede retsakter i artikel 16, 
18, 19, 20, 21, 22, 30, 52, 56, 57, 60, 66 og 
75 for en ubegrænset periode.

1. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage de delegerede retsakter på de i 
denne artikel fastsatte betingelser.

1a. Kommissionen tillægges de i artikel 
16, 18, 19, 21, 22, 30, 52, 56, 57, 60 og 66 
delegerede beføjelser for en ubegrænset 
periode begyndende den ...*
1b. Delegationen af beføjelser i artikel 16, 
18, 19, 20, 21, 22, 30, 52, 56, 57, 60, 66 og 
75 kan tilbagekaldes af Europa-
Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om 
tilbagekaldelse bringer den i afgørelsen 
specificerede delegering af beføjelser til 
ophør. Den træder i kraft dagen efter 
offentliggørelsen af afgørelsen i Den 
Europæiske Unions Officielle Tidende 
eller på et i afgørelsen nærmere angivet 
senere tidspunkt. Den har ingen virkning 
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for gyldigheden af allerede gældende 
delegerede retsakter.

2. Så snart Kommissionen vedtager en 
delegeret retsakt, underretter den samtidig 
Europa-Parlamentet og Rådet herom.

2. Så snart Kommissionen vedtager en 
delegeret retsakt, underretter den samtidig 
Europa-Parlamentet og Rådet herom.

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter med 
forbehold af betingelserne i artikel 77 og 
78.

3. En delegeret retsakt, som vedtages i 
medfør af artikel 16, 18, 19, 20, 21, 22, 30, 
52, 56, 57, 60, 66 og 75, træder kun i 
kraft, såfremt der ikke er blevet rejst 
indsigelse enten af Europa-Parlamentet 
eller Rådet inden for en frist på to 
måneder efter, at retsakten er blevet 
bekendtgjort over for Europa-Parlamentet 
og Rådet, eller såfremt både Europa-
Parlamentet og Rådet har meddelt 
Kommissionen, at de ikke agter at rejse 
indsigelse. Denne periode forlænges med 
to måneder på initiativ fra enten Europa-
Parlamentet eller Rådet.
EUT: Indsæt venligst forordningens 
ikrafttrædelsesdato 

Or. en

Ændringsforslag 58

Forslag til forordning
Artikel 77

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 77 udgår
Tilbagekaldelse af delegationen

1. Delegationen af beføjelser i artikel 16, 
18, 19, 20, 21, 22, 30, 52, 56, 57, 60, 66 og 
75 kan tilbagekaldes af Europa-
Parlamentet eller Rådet.
2. En institution, der indleder en intern 
procedure for at beslutte, om den ønsker 
at tilbagekalde delegationen af beføjelser, 
skal bestræbe sig på at give den anden 
institution og Kommissionen meddelelse 
herom inden for et rimeligt tidsrum, inden 
den træffer endelig afgørelse, og oplyser 
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samtidig, hvilke delegerede beføjelser der 
eventuelt vil blive tilbagekaldt, samt den 
mulige begrundelse herfor.
3. Afgørelsen om tilbagekaldelse bringer 
delegationen af de beføjelser, der er 
nævnt i afgørelsen, til ophør. Den får 
virkning øjeblikkeligt eller på et senere 
tidspunkt, der præciseres i afgørelsen. 
Den berører ikke gyldigheden af de 
delegerede retsakter, der allerede er trådt i 
kraft. Den offentliggøres i Den 
Europæiske Unions Tidende.

Or. en

Ændringsforslag 59

Forslag til forordning
Artikel 78

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 78 udgår
Indsigelser mod delegerede retsakter

1. Europa-Parlamentet og Rådet kan gøre 
indsigelse mod en delegeret retsakt inden 
for en frist på to måneder fra 
meddelelsen. Fristen forlænges med en 
måned på foranledning af Europa-
Parlamentet eller Rådet.
2. Hvis hverken Europa-Parlamentet eller 
Rådet ved udløbet af denne frist har gjort 
indsigelse mod den delegerede retsakt, 
eller hvis både Europa-Parlamentet og 
Rådet inden denne dato har givet 
Kommissionen meddelelse om, at de har 
besluttet ikke at gøre indsigelse, træder 
den delegerede retsakt i kraft på den dato, 
der er angivet i dens bestemmelser.
3. Hvis Europa-Parlamentet eller Rådet 
gør indsigelse mod den delegerede retsakt, 
træder retsakten ikke i kraft. Den 
institution, der gør indsigelse, angiver 
grundene til at gøre indsigelse mod den 
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delegerede retsakt.

Or. en

Ændringsforslag 60

Forslag til forordning
Artikel 82 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den anvendes fra den 1. januar 2013. 2. Den anvendes fra den 1. januar 2014.

Or. en

Begrundelse

Denne ændring sammen med andre ændringer har til formål at rationalisere tidsplanen for 
gennemførelsen af de forskellige krav i forordningen. Forlængelse med et år vil give 
fabrikanterne og de nationale myndigheder tilstrækkelig tid til at tilpasse sig de foreslåede 
krav, herunder kravene i de delegerede retsakter. Samtidig røres der ikke ved de endelige 
frister for gennemførelsen af de obligatoriske sikkerheds- og miljøkrav, som forbliver 
uændrede i forhold til det oprindelige kommissionsforslag.

Ændringsforslag 61

Forslag til forordning
Bilag I – Underklasse L1Ae – kriterie 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) hjælpefremdriftssystem har en 
maksimal kontinuerlig nominel 
effekt(1) ≤ 1 kW og

(6) hjælpefremdriftssystem har en 
maksimal kontinuerlig nominel 
effekt(1) > 0,25 kW og ≤ 1 kW og

Or. en

Begrundelse

Præcisering: Som følge af artikel 2, litra g, falder elektriske cykler ≤ 0.25 kW uden for 
forordningens anvendelsesområde. 
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Ændringsforslag 62

Forslag til forordning
Bilag I – Underklasse L1Be – kriterie 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) konstruktivt bestemt 
maksimalhastighed ≤ 25 km/h og

(3) konstruktivt bestemt 
maksimalhastighed ≤ 45 km/h og

Or. en

Begrundelse

Redaktionel fejl: Ændring for at bringe kategorien i overensstemmelse med de nuværende 
definitioner.

Ændringsforslag 63

Forslag til forordning
Bilag I – Klasse L3e – underklasse L3e-S1 (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- L3e-S1-køretøj (enduro-motorcykel)
(5)  maksimal 
saddelhøjde: 700 mm;
(6) minimal frihøjde: 280 
mm;
(7) maksimal 
benzintankvolumen: 4 l
(8) minimal samlet 
gearforhold i højeste gear 
(primært 
reduktionsforhold * 
gearforhold * endelig 
kørereduktionsforhold): 
7,5;
(9) masse i køreklar stand 
(uden fører): maksimalt 
100 kg og
(10) intet passagersæde.

Or. en
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Begrundelse

Visse motorcykler er beregnet til anvendelse både på vej og uden for. Derfor kan de anvendes 
på offentlige veje og skal derfor være omfattet af nærværende forordning. Der skal imidlertid 
også tages hensyn til deres særlige karakteristika for anvendelsen uden for vej. Der foreslås 
derfor en underklasse for særlig anvendelse ("D").

Ændringsforslag 64

Forslag til forordning
Bilag I – Klasse L3e – underklasse L3e-S2 (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- L3e-S1-køretøj (trial-motorcykel)
(5) Minimal saddelhøjde: 
900 mm
(6) Minimal frihøjde: 310 
mm
(7) minimal samlet 
gearforhold i højeste gear 
(primært 
reduktionsforhold * 
gearforhold * endelig 
kørereduktionsforhold): 
6,0;
(8) masse i køreklar stand 
(uden fører): maksimalt 
140 kg og
(9) intet passagersæde.

Or. en

Begrundelse

Visse motorcykler er beregnet til anvendelse både på vej og uden for. Derfor kan de anvendes 
på offentlige veje og skal derfor være omfattet af nærværende forordning. Der skal imidlertid 
også tages hensyn til deres særlige karakteristika for anvendelsen uden for vej. Der foreslås 
derfor en underklasse for særlig anvendelse ("D") .
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Ændringsforslag 65

Forslag til forordning
Bilag I – Klasse L6e – kriterie 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) masse i køreklar stand ≤ 350 kg, 
eksklusiv:

(3) masse i køreklar stand:

(a) ≤ 350 kg til persontransport
(b) ≤ 400 kg til varetransport.
I masse i køreklar stand indgår ikke:

(a) masse af batterier i et hybridt eller fuldt
elektrisk drevet køretøj eller

(1) masse af batterier i et hybridt eller fuldt 
elektrisk drevet køretøj eller

(b) vægt af gasbrændstofsystem inklusive 
tank til gasbrændstof, hvis der er tale om 
køretøjer med et, to eller flere brændstoffer 
eller 

(2) vægt af gasbrændstofsystem inklusive 
tank til gasbrændstof, hvis der er tale om 
køretøjer med et, to eller flere brændstoffer 
eller 

(c) vægt af tank(e) til komprimeret luft, 
hvis der er tale om fremdrift ved 
forkomprimeret luft.

(3) vægt af tank(e) til komprimeret luft, 
hvis der er tale om fremdrift ved 
forkomprimeret luft.

Or. en

Begrundelse

I det gældende direktiv 2002/24/EF anvendes udtrykket "masse ubelastet". I forslaget er dette 
udtryk erstattet med "masse i køreklar stand" for at skabe mere klarhed og bedre 
overensstemmelse med tilknyttede retsakter om køretøjer. For at kompensere for forskellen 
foreslås der en mindre forhøjelse af massen for varebiler.

Ændringsforslag 66

Forslag til forordning
Bilag I – Klasse L6e – kriterie 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) slagvolumen ≤ 50 cm3, hvis der 
indgår en PI-motor i køretøjets 
fremdriftskonfiguration

Or. en
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Begrundelse

Denne specifikation gælder for samtlige L6e-underklasser. Den flyttes derfor fra L6Ae og 
L6Be til L6e.

NB: Dette nødvendiggør en omnummerering af kriterierne for L6Ae og L6Be.

Ændringsforslag 67

Forslag til forordning
Bilag I – Underklasse L6Ae – kriterie 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) slagvolumen ≤ 50 cm3, hvis der indgår 
en PI-motor i køretøjets 
fremdriftskongfiguration

udgår

Or. en

Begrundelse

Denne specifikation gælder for samtlige L6e-underklasser. Derfor flyttes den til L6e.

Ændringsforslag 68

Forslag til forordning
Bilag I – Underklasse L6Be – kriterie 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) slagvolumen ≤ 50 cm3, hvis der indgår 
en PI-motor i køretøjets 
fremdriftskongfiguration

udgår

Or. en

Begrundelse

Denne specifikation gælder for samtlige L6e-underklasser. Derfor flyttes den til L6e.

Ændringsforslag 69

Forslag til forordning
Bilag I – Klasse L7e – kriterie 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) ≤ 550 kg til varetransport. (b) ≤ 600 kg til varetransport.
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Or. en

Begrundelse

I det gældende direktiv 2002/24/EF anvendes udtrykket "masse ubelastet". I forslaget er dette 
udtryk erstattet med "masse i køreklar stand" for at skabe mere klarhed og bedre 
overensstemmelse med tilknyttede retsakter om køretøjer. For at kompensere for forskellen 
foreslås der en mindre forhøjelse af massen for varebiler.

Ændringsforslag 70

Forslag til forordning
Bilag I – Underklasse L7Ae – kriterie 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) køretøjer i klasse L7e, der ikke opfylder 
de specifikke kriterier for underklasse 
L7Be, og

(5) køretøjer i klasse L7e, der ikke opfylder 
de specifikke kriterier for underklasse 
L7Be eller L7Ce, og

Or. en

Begrundelse

Følger af indførelse af den nye L7Ce-klasse for terrængående køretøjer.

Ændringsforslag 71

Forslag til forordning
Bilag I – Underklasse L7Be – kriterie 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) udstyret med to, tre eller fire 
siddepladser for passagerer, inklusive 
siddeplads for føreren.

(6) udstyret med én til fire siddepladser for 
passagerer, inklusive siddeplads for 
føreren, hvor alle siddepladser er forsynet 
med sikkerhedsseler.

Or. en

Begrundelse

Tunge minibiler skal have mindst én og højst fire siddepladser. Alle siddepladser skal være 
forsynet med sikkerhedsseler.
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Ændringsforslag 72

Forslag til forordning
Bilag I – Underklasse L7Be-P – kriterie 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) køretøjer først og fremmest konstrueret 
til transport af personer, karakteriseret ved 
at være udstyret med højst fire 
siddepladser til passagerer, inklusive 
siddeplads for føreren, og alle 
siddepladser udstyret med sikkerhedsseler.

(7) køretøjer først og fremmest konstrueret 
til transport af personer

Or. en

Begrundelse

Fjernelse af overlapning: Dette kriterium er allerede nævnt for underklasse L7Be, sjette 
kriterium.

Ændringsforslag 73

Forslag til forordning
Bilag I – Klasse L7e – Underklasse L7Ce (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

L7Ce (terrængående køretøjer);
(5) Maksimal 
konstruktionshastighed:
60 km/t
(6) Saddel
(7) Tommelfingergas
(8) Bagmonteret 
anhængertræk: 
Trækvægt>4 X 
egenvægt>274 kg som 
styrketest, som ikke må 
betragtes som tilladt 
anhængervægt;
(10)Frihøjde>180 mm;
(11) Forholdet mellem 
akselafstand og 
frihøjde>6
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(Dette ændringsforslag gælder for hele 
teksten. Vedtagelse vil nødvendiggøre 
redaktionelle ændringer, f.eks. en 
omnummerering som følge af indføjelsen af 
denne nye kategori mellem L7Ae og L7Be).

Or. en

Begrundelse

Visse quads er beregnet til anvendelse både på vej og uden for. Derfor kan de anvendes på 
offentlige veje og skal derfor være omfattet af nærværende forordning. Der skal imidlertid 
også tages hensyn til deres særlige karakteristika for anvendelsen uden for vej. Det er 
grunden til, at der foreslås indføjelse af en særlig underklasse. 

Ændringsforslag 74

Forslag til forordning
Bilag II (hele bilaget) – Køretøjsklasser – række 2 – underkolonne 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

L7Ae L7Ae og L7Ce

Or. en

Begrundelse

Terrængående køretøjer (underklasse L7Ce) bør opfylde de samme generelle betingelser for 
EU-typegodkendelse som tunge quads, der kan anvendes på vej (L7Ae). De nærmere detaljer i 
kravene kan skræddersys til hver underklasse i delegerede retsakter.

Ændringsforslag 75

Forslag til forordning
Bilag II – III Krav til køretøjskonstruktionen – nr. 8 – egendiagnose (OBD) – kolonne 6 
L1Be

Kommissionens forslag Ændringsforslag

X udgår

Or. en

Begrundelse
OBD gøres ikke obligatorisk for tohjulede knallerter (L1Be) af hensyn til princippet om 
forholdsmæssige omkostninger.
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Ændringsforslag 76

Forslag til forordning
Bilag III – række 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

L7Ce - terrængående køretøjer - 20;

Or. en

Begrundelse

Nødvendig tilpasning som følge af indføjelsen af den nye underklasse for terrængående 
køretøjer. Lignende begrænsninger som for L7Ae.

Ændringsforslag 77

Forslag til forordning
Bilag IV – Håndhævelsesdatoer – kolonne 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Nye køretøjstyper Frivilligt – 1. juli 2013 
– 1. januar 2015 – 1. januar 2018 

udgår

Or. en

Begrundelse

Selv om man bør glæde sig over tidligere overholdelse af strengere emissionsbestemmelser en 
krævet, er det ikke noget den kan håndhæves. Derfor bør disse frivillige datoer slettes i 
retsakten. 

Ændringsforslag 78

Forslag til forordning
Bilag IV – Række 3 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Euro 3(4) – 1. juli 2013 – 1. januar 2014 –
1. januar 2015

udgår

Or. en
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Begrundelse

Ændring af tidsplanen: 3. eurotrin fjernes af hensyn til klarhed og forenkling.

Ændringsforslag 79

Forslag til forordning
Bilag VI – Tabel A, B og C – kolonne 3 (Fremdriftsklasse) – ”PI” alene

Kommissionens forslag Ændringsforslag

PI PI / Hybrid

Or. en

Begrundelse

I det foreliggende forslag er emissionsgrænserne for hybridkøretøjer kun knyttet til 
dieselmotorer (C1/Hybrid). Grænserne for hybridkøretøjer bør imidlertid logisk knyttes til det 
fossile brændstof som forårsager emissionerne: Benzin (PI) eller diesel (DI).

Ændringsforslag 80

Forslag til forordning
Bilag VI – Tabel A - (A1) Euro 3(4)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Tabellen udgår

Or. en

Begrundelse

Ændring af tidsplanen: 3. eurotrin fjernes (fra hele tabel A) af hensyn til klarhed og 
forenkling.
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Ændringsforslag 81

Forslag til forordning
Bilag VI – Tabel (A) – (A1) Euro 3(4) – kolonne 1 og 2 – række 6 – nr. 4a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

L7Ce - terrængående køretøjer

Or. en

Begrundelse

Nødvendig tilpasning som følge af indføjelsen af den nye underklasse for terrængående 
køretøjer.

Ændringsforslag 82

Forslag til forordning
Bilag VI – Tabel A – (A2) Euro 4(5) – kolonne 1 og 2 – række 6 – nr. 4a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

L7Ce - terrængående køretøjer

Or. en

Begrundelse

Nødvendig tilpasning som følge af indføjelsen af den nye underklasse for terrængående 
køretøjer.

Ændringsforslag 83

Forslag til forordning
Bilag VI – Tabel B – (B1) Euro 4(5) OBD I – kolonne 1 og 2 – række 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

L1Be - Tohjulet knallert 
L2e - Trehjulet knallert
L6Ae - let on-road-quad

L2e - Trehjulet knallert
L6Ae - let on-road-quad

Or. en

Begrundelse
OBD gøres ikke obligatorisk for tohjulede knallerter (L1Be) af hensyn til princippet om 
forholdsmæssige omkostninger.
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Ændringsforslag 84

Forslag til forordning
Bilag VI – Tabel B – (B2) Euro 5(6) OBD I og OBD II – kolonne 1 og 2 – række 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

L1Be — L7e (6) - Alle køretøjer i 
klasse L, undtagen klasse L1Ae

L2e — L7e (6) - Alle køretøjer i klasse
L, undtagen klasse L1e

Or. en

Begrundelse
OBD gøres ikke obligatorisk for tohjulede knallerter (L1Be) af hensyn til princippet om 
forholdsmæssige omkostninger.

Ændringsforslag 85

Forslag til forordning
Bilag VI – Tabel C - (C1) Euro 4(5) – kolonne 1 – række 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

L7Ae L7Ae
L7Ce 

Or. enBegrundelse

Nødvendig tilpasning som følge af indføjelsen af den nye underklasse for terrængående 
køretøjer.

Ændringsforslag 86

Forslag til forordning
Bilag VI – Tabel C  - (C2) Euro 5(6) – kolonne 1, 2, 4 og 7 – række 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

L7Ce - terrængående køretøjer - Euro 5 -
1500;
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Or. en

Begrundelse

Nødvendig tilpasning som følge af indføjelsen af den nye underklasse for terrængående 
køretøjer.

Ændringsforslag 86

Forslag til forordning
Bilag VI – Tabel D – kolonne 3 og 4 (Euro 3(4) støjniveau (dB(A)) - Euro 3(4)

prøvningsprocedure)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

To kolonner udgår

Or. en

Begrundelse

Ændring af tidsplanen: 3. eurotrin (kolonne 3 og 4) fjernes af hensyn til klarhed og 
forenkling.

Ændringsforslag 87

Forslag til forordning
Bilag VI – Tabel D – kolonne 1, 2 og 3 og 5 – række 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

L7Ce - terrængående køretøjer -80 - 80;

Or. en

Begrundelse

Nødvendig tilpasning som følge af indføjelsen af den nye underklasse for terrængående 
køretøjer.

Ændringsforslag 88

Forslag til forordning
Bilag VII – Tabel A – kolonne 1 og 2 - række 4 – nr. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

L7Ce - terrængående køretøjer
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r. en

Begrundelse

Nødvendig tilpasning som følge af indføjelsen af den nye underklasse for terrængående 
køretøjer.

Ændringsforslag 89

Forslag til forordning
Bilag VII – Tabel A – kolonne 3 – række 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

30000 25000

en

Begrundelse
Holdbarhedskravet beregnes i forhold til de forskellige L-klasse-køretøjers forventede levetid 
(i km) med forbehold af de typegodkendte emissionsgrænser. For at muliggøre en smidig 
indførelse øges kilometerkriteriet for hvert nyt eurotrin (den samme procedure som for 
personbiler). Da den gennemsnitlige livscyklus for motorcykler L3e) og lignende køretøjer  
imidlertid udgør 10 år, anses kilometerkriteriet i eurotrin 5/6 for at være for strengt.

Ændringsforslag 90

Forslag til forordning
Bilag VII – Tabel A – kolonne 3 – række 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

50000 40000

en

Begrundelse
Holdbarhedskravet beregnes i forhold til de forskellige L-klasse-køretøjers forventede levetid 
(i km) med forbehold af de typegodkendte emissionsgrænser. For at muliggøre en smidig 
indførelse øges kilometerkriteriet for hvert nyt eurotrin (den samme procedure som for 
personbiler). Da den gennemsnitlige livscyklus for motorcykler L3e) og lignende køretøjer  
imidlertid udgør 10 år, anses kilometerkriteriet i eurotrin 5/6 for at være for strengt.
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Ændringsforslag 91

Forslag til forordning
Bilag VII – tabel B – kolonne 3 (Euro 3(4) DF(-)) og underkolonner

Kommissionens forslag Ændringsforslag

udgår

Or. en

Begrundelse

Ændring af tidsplanen:  3. eurotrin (kolonne 3 med underkoloner) fjernes af hensyn til 
klarhed og forenkling.

Ændringsforslag 92

Forslag til forordning
Bilag VIII – kolonne 2 – række 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Fire år efter den dato, der er henvist til 
andet afsnit i artikel 82.

Tre år efter den dato, der er henvist til 
andet afsnit i artikel 82.

Or. en

Begrundelse
Selv om forordningens foreslåede ikrafttrædelsesdato ændres til den 1. januar 2014, gælder 
den obligatoriske indførelse af avancerede bremsesystemer fortsat først fra den 1. januar 
2017. 

Ændringsforslag 93

Forslag til forordning
Bilag VIII – kolonne 3 – række 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) nye motorcykler i underklasse L3e–A1, 
som sælges, registreres og ibrugtages skal 
udstyres enten med blokeringsfrit eller et 
kombineret bremsesystem eller begge typer 
bremsesystemer efter køretøjsfabrikantens 
valg.
(b) nye motorcykler i underklasse L3e–A2 

(a) nye motorcykler i underklasse L3e–A1, 
som sælges, registreres og ibrugtages skal 
udstyres enten med blokeringsfrit 
bremsesystem på begge hjul eller et 
kombineret bremsesystem eller begge typer 
bremsesystemer efter køretøjsfabrikantens 
valg.
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og L3e–A3, som sælges, registreres og 
ibrugtages på markedet skal udstyret med 
blokeringsfrit bremsesystem.

(b) nye motorcykler i underklasse L3e–A2 
og L3e–A3, som sælges, registreres og 
ibrugtages på markedet skal udstyret med 
blokeringsfrit bremsesystem på begge hjul.

Or. en

Begrundelse

Blokeringsfri bremser er mest effektive, hvis de monteres på begge hjul.

Ændringsforslag 94

Forslag til forordning
Forklarende bemærkninger til bilag I til III – bemærkning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Avancerede bremsesystemer er kun 
obligatoriske for L3e køretøjer, som fastsat 
i bilag VIII.

(3) Avancerede bremsesystemer er kun 
obligatoriske for L3e-A1, L3e-A2 og 
L3e-A3 køretøjer, som fastsat i bilag 
VIII.

Or. en

Begrundelse

Avancerede bremsesystemer bør ikke være obligatoriske på enduro- og trial-motorckler, da 
disse systemer ikke altid passer til forholdene uden for vej.
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BEGRUNDELSE

I. Kommissionens forslag

Den 4. oktober 2010 godkendte Kommissionen et forslag til ny forordning om godkendelse 
og markedsovervågning af to- og trehjulede køretøjer samt quadricykler. En lang række 
forskellige typer køretøjer falder ind under køretøjer i klasse L: Elektriske cykler, knallerter, 
to- og trehjulede motorcykler, quads og minibiler. Der skønnes at være over 30 millioner 
køretøjer i L-klassen i omløb i EU for øjeblikket. 

Kommissionen tilsigter med forslaget at forenkle de nugældende lovbestemmelser og 
fastsætte nye forvaltningsmæssige og tekniske krav, f.eks. med hensyn til miljø- og 
sikkerhedsaspekter og markedsovervågning. Kravene til typegodkendelse af køretøjer i klasse 
L er for øjeblikket indeholdt i direktiv 2002/24/EF og 14 andre direktiver, hvori der henvises 
til det. Disse vil blive ophævet og erstattet af det foreliggende forslag, som indeholder de 
grundlæggende bestemmelser og anvendelsesområde. De detaljerede tekniske krav vil blive 
fastlagt på et senere tidspunkt i delegerede retsakter. 

II. Besøg, arbejdsdokument og offentlig høring

Ordføreren har haft indgående samtaler med forskellige interesserede parter for at få et 
fuldstændigt overblik over konsekvenserne af forordningsforslaget. Han har aflagt besøg i 
RDW Test Centrum i Lelystad (NL) og TÜV Nord, Institut für Fahrzeugtechnik und Mobilität 
i Essen (D) for at gøre sig bekendt med de nye sikkerheds- og miljøkrav i forslaget. Han 
drøftede køretøjsinnovation og de økonomiske aspekter af forslaget under et besøg hos 
fabrikanter af køretøjer i klasse L i Italien, hvor han var ledsaget af to skyggeordførere 
Harbour og Manders. Endelig er der berammet et besøg hos fabrikanter i Østrig i midten af 
juni 2011.

Ændringsforslagene til Kommissionens forslag, som er indeholdt i nærværende betænkning, 
er i overensstemmelse med de politiske overvejelser og bemærkninger, som ordføreren 
fremsatte i arbejdsdokumentet af 15. februar 20111 Arbejdsdokumentet blev også drøftet 
under den offentlige høring om klare regler på det indre marked for knallerter, scootere og 
motorcykler, som Europa-Parlamentet afholdt den 22. marts 2011. Ordføreren vil gerne takke 
alle deltagere, herunder skyggeordførerne, i disse nyttige og interessante drøftelser.

III. Ordførerens holdning

Generelle bemærkninger
Som det allerede fremgik af arbejdsdokumentet støtter ordføreren fuldt ud hovedsigtet med 
den foreslåede forordning, da den forbedrer situationen på det indre marked og samtidig 
beskytter væsentlige offentlige interesser. Det betyder også en mere effektiv europæisk 
markedsovervågning2. Desuden er ordføreren af den opfattelse, at de foreslåede krav til 
køretøjer i klasse L kan lette overgangen til mere effektive, sikrere og renere mobilitet i 
                                               
1 857524EN
2 Se KOM(2010)608: mod en akt for det indre marked, forslag nr. 39; se også KOM(2010)614 om en integreret 
industripolitik.
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byerne1.

Anvendelsesområdet for den foreslåede forordning 
Ordføreren glæder sig over den øgede klarhed som følge af en bedre klassificering af 
køretøjer gennem indførelsen af mere hensigtsmæssige underklasser. Visse tilfælde af 
manglende konsekvens bør imidlertid fjernes. Det foreslåede stk. 1 i artikel 2 begrænser 
korrekt anvendelsesområdet til køretøjer i klasse L, "som er beregnet til kørsel på offentlig 
vej". Det er derfor kun køretøjer, der udelukkende er bestemt til brug uden for vej, der ikke er 
omfattet af denne forordning, bortset fra for eksempel landbrugskøretøjer (artikel 2, stk.2).
Ordføreren foreslår derfor en ny underklasse for køretøjer i klasse L, som er beregnet til brug 
både på vej og uden for vej, for at få dem hensigtsmæssigt klassificeret. Det gælder for 
specialmotorcykler som enduro (S1) og trial (S2) samt terrængående køretøjer.

Forslaget åbner mulighed for typegodkendelse af køretøjer i klasse L med ny hybrid 
teknologi. Som en stor tilhænger af disse nyskabelser og dertil knyttede nye 
mobilitetskoncepter har ordføreren alvorligt overvejet idéen om også at indføje en ny 
underklasse for små (elektriske) personbiler. Han mener imidlertid, at det vil indebære, at 
kriterierne for L(ette) køretøjer spændes for vidt f.eks. med hensyn til maksimal masse og 
maksimal kontinuerlig nominel effekt. Det ville i sidste ende mindske forskellen mellem lette 
køretøjer (klasse L) og personbiler (M1), hvilket blot ville føre til mere inkonsekvens og 
forvirring. Af samme grund besluttede han også ikke at indføje en ny klasse for såkaldte side-
by-side køretøjer.

En enkel og klar gennemførelsestidsplan
Kommissionens forslag indeholder en række ambitiøse men temmelig komplicerede datoer og 
frister (2013 indtil 2021). For at skabe en klarerer mere rationel og enklere tekst tilsigter 
ordføreren at få vedtaget en mere gennemskuelig tidsplan med klare og afgørende trin for så 
vidt angår bedre markedsovervågning, strengere emissionsgrænser og obligatoriske 
sikkerhedskrav. Med henblik herpå indføjer ordføreren en tretrinstilgang. Det giver industrien 
og de nationale myndigheder lidt mere tid til at tilpasse sig de nye krav og det nye ansvar, 
uden det rører ved de overordnede sikkerheds- og miljømål.

Tretrinstilgangen til gennemførelsen af forordningen

Trin 1 Trin 2 Trin 3

(Efter Kommissionens 
konsekvensanalyse)

                                               
1 Svarer også til den europæiske strategi for bekæmpelse af luftforurening (KOM(2005)446 og den europæiske handlingsplan for forbedring 
af færdselssikkerheden (KOM(2010)389.
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Ikrafttrædelse:

01.01.2014

Ikrafttrædelse:

01.01.2017: nye 
typegodkendelser

01.01.2018: nye 
indregistreringer

Ikrafttrædelse:

01.01.2020: nye 
typegodkendelser

01.01.2021: nye 
indregistreringer

Bestemmelser:

- Omklassificering

- Ny form for typegodkendelse

- Markedsovervågning

- Automatisk lygtetænding

- Foranstaltninger mod ulovlige 
ændringer

- Reparations- og 
vedligeholdelsesinformationer

Bestemmelser:

- Euro 4-emissioner og 
holdbarhed (euro 5 for L3e)

- Avancerede bremsesystemer 
L3e-A

- Egendiagnose-system

Bestemmelser:

- Euro 5-emissioner og 
holdbarhed (euro 6 for L3e)

- Egendiagnose-system (OBD 
II)



PE464.815v01-00 54/55 PR\866501DA.doc

DA

Miljøkrav
Da køretøjer i klasse L kun tegner sig for 3 % af den samlede vejtrafik i kilometer anses deres 
forurenende emissioner for at være uforholdsmæssigt store. Ordføreren støtter indførelsen af 
strengere emissionsnormer. Han opfordrer fabrikanterne til at opfylde de nye normer så 
hurtigt som muligt og gøre det til en konkurrencefordel. En række køretøjer i klasse L på 
markedet opfylder allerede de strengere emissionsnormer. Der er årsagen til, at de såkaldte 
frivillige anvendelsesdatoer bør udgå. Ordføreren støtter i den forbindelse de foreslåede 
holdbarhedskrav. Forhøjelsen af kilometertallet på det endelige eurotrin 5/6 anses imidlertid 
for at være for strengt og bør derfor ændres lidt.

Egendiagnosesystemer (OBD) gør det nemt at få adgang til oplysninger om tilsyn med motor 
og køretøj generelt (f.eks. emissioner), så køretøjet kan repareres effektivt. Men ordføreren 
principielt er enig i den gradvise indførelse af obligatoriske egendiagnosesystemer, stille han 
imidlertid spørgsmålstegn ved, om det er et forholdsmæssigt tiltag i forbindelse med 
knallerter.

Sikkerhedsforanstaltninger
Førere af køretøjer i klasse L løber en langt større risiko for alvorlige ulykker end førere af 
andre køretøjer. Køretøjer i klasse L tegner sig for 2 % af de kørte kilometer men for 16 % af 
de trafikdræbte i EU-25. Mens ordføreren udmærket er klar over den menneskelige faktors 
betydning i forbindelse med sikker kørselsadfærd og over køreforholdenes betydning, er han 
imidlertid fast besluttet på at gøre noget ved sikkerheden i forbindelse med visse af 
køretøjernes tekniske udformning. Han støtter derfor indførelsen af obligatoriske avancerede 
bremsesystemer til en rimelig pris (kombinerede bremsesystemer (CBS) eller blokeringsfri 
bremser (ABS)) på alle nye motorcykler, som Kommissionen har foreslået, med undtagelse af 
enduro- og trial-motorcykler. Ordføreren opfordrer fabrikanterne til at tilbyde ABS som en 
mulighed for alle motorcykelkategorier så hurtigt som muligt og til at tilskynde forbrugerne til 
at vælge motorcykle med blokeringsfri bremser. Ordføreren glæder sig over forslaget om 
automatisk lygtetænding for at forbedre synligheden af køretøjer i klasse L.

Ordføreren har bemærket, at der inden for motorcykelverdenen er en udbredt tendens til at 
foretage ændringer for at forbedre køretøjernes ydeevne. Et forbud mod dette vil virke 
hindrende for mange kvalificerede førere. Der bør derfor overlades til medlemsstaterne at 
fastsætte regler for sådanne ændringer. På den anden side opfordrer ordføreren til at kraftig 
indsats for at forhindre ulovlig tuning for at forhøje den maksimale hastighed med øgede 
forurenende emissioner og øget brændstofforbrug samt mindre sikkerhed til følge.. 

Små serier og godkendelse af enkeltkøretøjer
Ordføreren støtte det store udvalg af køretøjer i klasse L og de mange små og mellemstore 
virksomheder inden for sektoren. Han foreslår derfor en tilpasning af tallene for små serier for 
alle køretøjer i klasse L for fortsat at muliggøre denne mangfoldighed (bilag III). Den 
individuelle udformning af produktet er vigtigt for mange brugere af køretøjer i klasse L.
Ordførere støtter derfor Kommissionens forslag om godkendelse af enkeltkøretøjer (artikel 
42).
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Adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer
Ordføreren støtter samtlige tiltag til sikring af lige vilkår med hensyn til adgang til 
reparations- og vedligeholdelsesinformationer. Han foreslår en yderligere klargørelse af 
definitionen på en "uafhængig erhvervsdrivende" og "reparatør" for at sikre, at den enkelte 
bruger af køretøjet og reparatørerne har tilstrækkelig adgang til reparations- og 
vedligeholdelsesinformationer.

IV. Konklusion
Ordføreren forelægger disse forslag for udvalget og glæder sig til de fortsatte drøftelser.


