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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0518/2009 af Tamás Benocz, ungarsk statsborger, om påståede 
overtrædelser af EF-lovgivningen i forbindelse med markedsføring og brug af 
lette quadricykler (knallertbiler) i Ungarn

1. Sammendrag

Andrageren anfægter de procedurer, hvorefter man regulerer markedsføringen og brugen af 
lette quadricykler (knallertbiler) i Ungarn. Ifølge andrageren lever disse køretøjer op til 
kravene i direktiv 2002/24/EF for (kategori L6e) lette firhjulede motorcykler og burde derfor 
markedsføres som sådanne i Ungarn. Andrageren forklarer, at den ungarske lovgiver i stedet
for beskriver L6 som lette trehjulede motorcykler, blot med fire hjul. Andrageren fastholder, 
at denne forkerte beskrivelse resulterer i, at de firhjulede køretøjer i Ungarn markedsføres 
som biler, så de kræver kørekort af type B i stedet for type M som i forbindelse med andre 
knallerter. Andrageren mener at de firhjulede køretøjer på grund af registreringsproceduren 
mister den status, der har erhvervet i oprindelseslandet, når de importeres til Ungarn. Han 
beder Europa-Parlamentet om at undersøge denne sag.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 8. juli 2009). Kommissionen 
anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 26. oktober 2009.

"Andrageren, som er ungarsk statsborger, anfægter de procedurer, hvorefter man regulerer 
markedsføringen og brugen af lette quadricykler (knallertbiler) i Ungarn. Ifølge andrageren 
lever disse køretøjer op til kravene i direktiv 2002/24/EF for (kategori L6e) lette firhjulede 
motorcykler og burde derfor markedsføres som sådanne i Ungarn. Andrageren forklarer, at 
den ungarske lovgiver i stedet har indført definitionen af L6e-køretøjer i henhold til direktiv 
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2002/24/EF i to nationale love:

- Ministeriel anordning 5/1990.(IV.12.) KöHÉM og

- Fællesministeriel anordning 1/1975(II.5) KPM-BM om færdselsforskrifter (den ungarske 
færdselslov).

Andrageren mener, at definitionen af quadricykler i den ungarske færdselslov er i modstrid 
med den definition af L6e-køretøjer, der anvendes i direktiv 2002/24/EF. Han forklarer, at den 
nationale transportmyndighed anvender en forkert definition i den ungarske færdselslov, når 
den markedsfører quadricykler på det ungarske marked. Andrageren fastholder, at denne 
forkerte klassificering resulterer i, at L6e-køretøjerne i Ungarn markedsføres som kategori 
M1-biler, så de kræver kørekort af type B i stedet for type M som i forbindelse med andre 
knallerter. Andrageren mener, at de firhjulede køretøjer på grund af registreringsproceduren 
mister den status, der har erhvervet i oprindelseslandet, når de importeres til Ungarn.

Kommissionens bemærkninger

Direktiv 2002/24/EF, som har fundet anvendelse i Ungarn, siden landet blev medlem af EU i 
maj 2004, vedrører standardtypegodkendelse og første registrering af to- og trehjulede 
motordrevne køretøjer (samt quadricykler som defineret i direktivet).1 I direktivet fastlægges 
harmoniserede definitioner af de kategorier af køretøjer, der er omfattet af direktivets 
anvendelsesområde.

I artikel 1, stk. 3, litra a), hedder det, at direktiv 2002/24/EF også finder anvendelse på 
quadricykler, dvs. firhjulede motorkøretøjer med følgende karakteristika:

(a) lette quadricykler med en masse ubelastet på ikke over 350 kg (klasse L6e) (heri ikke 
medregnet batteriernes masse for elektrisk drevne køretøjer) og med en konstruktivt 
bestemt maksimal hastighed på højst 45 km/h, og

(i) med en motor med et slagvolumen på ikke over 50 cm3, hvis der er tale om en motor 
med styret (+)tænding, eller

(ii) med en maksimal nettoeffekt på højst 4 kW, hvis der er tale om andre 
forbrændingsmotorer, eller

(iii) med en maksimal kontinuerlig nominel effekt på højst 4 kW for elektriske motorer.

Disse køretøjer skal opfylde de tekniske krav, der gælder for trehjulede knallerter i klasse 
L2e, medmindre andet fremgår af et af særdirektiverne.

(b) quadricykler, ud over de i litra a) nævnte, med en masse ubelastet på ikke over 400 kg 
(klasse L7e) (550 kg for køretøjer, hvis formål er at transportere varer), heri ikke 
medregnet batteriernes masse for elektrisk drevne køretøjer, og med en maksimal 
nettomotoreffekt på højst 15 kW. Sådanne køretøjer sidestilles med trehjulede 
motorcykler og skal opfylde de tekniske krav, der gælder for trehjulede motorcykler i 
klasse L5e, medmindre andet fremgår af et af særdirektiverne.

                                               
1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/24/EF af 18. marts 2002 om standardtypegodkendelse af to- og 
trehjulede køretøjer og om ophævelse af Rådets direktiv 92/61/EØF (EFT L 124 af 9.5.2002, s. 1).



CM\810952DA.doc 3/4 PE430.513v02-00

DA

Ifølge andrageren defineres quadricykler i følgende to ungarske retsakter:

* Bilag B, 1. del, artikel 1, stk. 3, i ministeriel anordning 5/1990.(IV.12.) KöHÉM:

"(3) Dette bilag finder anvendelse på firhjulede køretøjer med tre hjul, dvs. på firhjulede 
køretøjer med følgende karakteristika:
3a) lette firhjulede køretøjer med tre hjul med en masse ubelastet på ikke over 350 kg (klasse 
L6e) (heri ikke medregnet batteriernes vægt for elektrisk drevne køretøjer) og med en 
konstruktivt bestemt maksimal hastighed på højst 45 km/h, og
3a1) med en motor med et slagvolumen på ikke over 50 cm3, hvis der er tale om en motor 
med styret tænding,
eller
3a2) med en maksimal nettoeffekt på højst 4 kW, hvis der er tale om andre 
forbrændingsmotorer,
eller
3a3) med en maksimal kontinuerlig nominel effekt på højst 4 kW for elektriske motorer.

Disse køretøjer skal opfylde de tekniske krav, der gælder for trehjulede knallerter i klasse 
L2e, medmindre andet fremgår af et af bilagene til MR, bilag B".

* Bilag 1, kapitel II, i fællesministeriel anordning 1/1975(II.5) KPM-BM om 
færdselsforskrifter (den ungarske færdselslov):

"r) Knallert: et to-, tre- eller firhjulet køretøj, som drives af en intern forbrændingsmotor med 
et slagvolumen på ikke over 50 cm3 eller en anden motor med en maksimal nettoeffekt på 
højst 4 kW, med en konstruktivt bestemt maksimal hastighed på højst 45 km/h og en 
egenvægt på ikke over 350 kg."

Den største forskel mellem de to definitioner er, at der i ministeriel anordning 5/1990.(IV.12.)
KöHÉM fastsættes et maksimalt slagvolumen på højst 50 cm3, hvis der er tale om en motor 
med styret tænding, hvilket er i overensstemmelse med direktiv 2002/24/EF, mens den samme 
maksimumsgrænse i fællesministeriel anordning 1/1975(II.5) KPM-BM om 
færdselsforskrifter (den ungarske færdselslov) fastsættes for alle interne forbrændingsmotorer.

Det betyder, at mens direktiv 2002/24/EF ikke omfatter en maksimumsgrænse med hensyn til 
slagvolumen for L6e-køretøjer udstyret med dieselmotorer (det er dem, der er omfattet af 
andragerens klage), indeholder den ungarske lovgivning en sådan øvre grænse som følge af 
den definition, der fastsættes i den ungarske færdselslov.

Kommissionen kan forstå, at den nationale transportmyndighed i Ungarn opfatter 
quadricykler, der typisk er udstyret med dieselmotorer, som kategori M1-biler, fordi de ikke 
lever op til kravet om et maksimalt slagvolumen på højst 50 cm3 i den ungarske færdselslov.

For så vidt angår kørekort til disse køretøjskategorier, defineres køretøjskategorierne i direktiv 
2006/126/EF, artikel 4. I denne forbindelse henvises der i direktiv 2006/126/EF til direktiv 
2002/24/EF. Især omfatter kørekort af type AM lette quadricykler som fastlagt i artikel 1, stk. 
3, litra a), i direktiv 2002/24/EF, mens type B1 omfatter quadricykler som fastlagt i artikel 1, 
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stk. 3, litra b), i samme direktiv.

For L6e-køretøjer med en masse ulastet på ikke over 350 kg er kørekortet et type AM-
kørekort.

Konklusion

Da det af de oplysninger, andrageren har fremsendt, fremgår, at der er mulighed for, at den 
ungarske lovgivning om definition af quadricykler (fællesministeriel anordning 1/1975(II.5) 
KPM-BM om færdselsforskrifter (den ungarske færdselslov)) ikke er i overensstemmelse med 
definitionerne i direktiv 2002/24/EF, vil Kommissionen gribe ind og undersøge sagen hos de 
ungarske myndigheder. Udvalget for Andragender vil blive underrettet om Kommissionens 
konklusioner, når disse undersøgelser er tilendebragt."

4. Kommissionens svar, modtaget den 25 marts 2010.

"I en skrivelse af 1. november 2009 til formanden for Europa-Parlamentet erkendte 
andrageren, at de ungarske myndigheder nu klassificerer lette quadricykler korrekt med 
henblik på markedsføring. Han er i stedet bekymret over den påståede diskrimination som 
følge af kravet om at skulle have et kørekort af type B for at køre en let quadricykel.

Som angivet i sine tidligere meddelelser til andrageren mente Kommissionen, at spørgsmålet 
skulle undersøges sammen med de ungarske myndigheder, og sagen blev derfor fremsendt til 
EU's pilotordning med henblik på en hurtig og effektiv løsning (ref. nr. 618/09/ENTR). I en 
skrivelse af 19. oktober 2009 blev der anmodet om oplysninger fra den ungarske regering om 
lovgivningen om markedsføring af lette quadricykler og dermed forbundet klassificering 
foretaget af de relevante myndigheder.

Den ungarske regering svarede med en skrivelse dateret den 28. december 2009. Den 
ungarske regering oplyser i svaret, at ministeriel anordning 5/1990 (IV.12), som omsætter 
direktiv 2002/24/EF, indeholder bestemmelser om typegodkendelse og markedsføring af lette 
quadricykler. I denne sammenhæng oplyser den ungarske regering, at definitionen på lette 
quadricykler er i overensstemmelse med direktiv 2002/24/EF, og den nationale 
transportmyndighed klassificerer køretøjer i overensstemmelse med denne definition med 
henblik på typegodkendelse og markedsføring heraf. På den anden side klassificerer 
færdselsloven ikke de pågældende køretøjer med henblik herpå. I stedet indeholder 
færdselsloven betingelser for anvendelse af køretøjer på veje og den påkrævede kategori for 
kørekort. I direktiv 2006/126/EF om kørekort, der skal omsættes den 19. januar 2011, er 
indførelsen af kørekort AM eller B1 obligatorisk for henholdsvis kategori L6e (lette) og L7e 
(andre) quadricykler. Den ungarske regering oplyser, at de nødvendige lovgivningsmæssige 
ændringer med henblik på at omsætte direktiv 2006/126/EF forventes at være afsluttet i 2010. 

Kommissionen konkluderer på grundlag af undersøgelserne, at direktiv 2002/24/EF omsættes 
korrekt i den ungarske lovgivning. Derudover er der ikke noget, som tyder på, at de ungarske 
myndigheder foretager ukorrekt klassificering af lette quadricykler med henblik på 
typegodkendelse og markedsføring heraf. Bestemmelserne om krav til kørekort for lette 
quadricykler i færdselsloven hører ikke under anvendelsesområdet i direktiv 2002/24/EF, og 
der foreligger derfor ingen overtrædelse af direktivets bestemmelser."


