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Om: Andragende 1172/2011 M., tysk statsborger, om bestemmelser for den 
maksimalt tilladte bruttovægt for personbiler, lastvogne og campingbusser

1. Sammendrag

Andrageren opfordrer til en ændring i den metode, hvorpå man skelner mellem personbiler og 
lastvogne ud fra deres maksimalt tilladte bruttovægt. Han foreslår, at køretøjer op til en vægt 
på højst 7,5 t betragtes som personbiler, eller at man indfører udtrykket "erhvervskøretøj", 
således at der kan skelnes mellem personbiler og lastvogne. Ifølge andrageren er mange 
bymidter nu lukket for køretøjer, der vejer over 3,8 t, uanset deres størrelse. Mange 
campingbusser falder ind under denne kategori. Det vil sige, at ejere af campingbusser ikke 
kan bruge deres køretøjer til det, de er købt til. Andrageren påpeger, at busser ofte er større og 
tungere, men alligevel ikke er omfattet af bestemmelserne om bruttovægt. Indstillinger

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 22. februar 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 27. juni 2012.

Lovgivningen om typegodkendelse af motorkøretøjer og påhængskøretøjer hertil 
(rammedirektiv 2007/46)1 indeholder de generelle definitioner for kategoriseringen af 
køretøjer i forbindelse med fremstilling af køretøjer i EU. Det vigtigste kendetegn er 
køretøjets evne til at transportere primært passagerer eller gods, hvilket gør det muligt at 

                                               
1 Directive 2007/46/EC of the European Parliament and of the Council of 5 September 2007 establishing a 
framework for the approval of motor vehicles and their trailers, and of systems, components and separate 
technical units intended for such vehicles (Framework Directive).
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skelne mellem kategori M (køretøjer til transport af passagerer) og kategori N (køretøjer til 
transport af gods). Disse kategorier opdeles derefter efter antal passagerer (kategori M) og den 
maksimale teknisk tilladte totallast (for kategori N).

Typegodkendelseslovgivningen indeholder ingen grænser for maksimal totallast for kategori 
M1-køretøjer, hvor antallet af siddepladser ikke overstiger otte inklusive føreren. Den 
begrænser heller ikke den maksimale totallast for campingbiler (med mindre end otte 
siddepladser plus føreren), mens det er almindelig praksis at bygge disse køretøjer med 
chassis-loftet, der gælder for kategori N1-køretøer, hvor den maksimale totallast er begrænset 
til 3 500 kg. De fleste campingbiler er derfor typegodkendt med en maksimal totallast på 
3 500 kg.

Den skelnen mellem erhvervskøretøjer og privat køretøjer, som andrageren ønsker, er til en 
vis grad afspejlet i EU-lovgivningen om kørsel med og drift af køretøjer, som normalt 
koncentrerer sig om køretøjer, der anvendes til aktiviteter, der bidrager til det indre marked.  
F.eks. gælder lovgivningen om adgang til vejtransportmarkedet kun for erhvervstransport og 
den dækker ikke køretøjer på under 3,5 t eller køretøjer, der som følge af deres udformning 
eller udstyr ikke er egnet til transport af mere end ni personer inklusive føreren1. Som er andet 
eksempel kan nævnes, at private biler og campingkøretøjer er undtaget fra EU's bestemmelser 
om vejafgifter, som finder anvendelse på køretøjer på over 3,5 t, der anvendes eller er 
beregnet til vejgodstransport

Bytransportsystemer er en integreret del af det europæiske transportsystem og er som sådan 
en integreret del af den europæiske transportpolitik i medfør af artikel 70 og 80 i EU-
traktaten. Kommissionen har imidlertid allerede erkendt i sin handlingsplan for bytrafikken2, 
at reglerne for adgang til bycentrene skal være afhængig af de lokale forhold. De lokale 
myndigheder er bedst placeret til at træffe afgørelse om eventuelle begrænsninger i 
overensstemmelse med nærhedsprincippet. Sådanne restriktioner kan begrundes med 
begrænsninger i byernes infrastruktur, støjbekæmpelse, beskyttelse af historiske centre osv. 
Bystyrer og lokale myndigheder er også bedst placeret til at vurdere, hvilke køretøjer der er 
nødvendige for at sikre adgangen til bycentrene og et effektivt kollektiv transportsystem som 
f.eks. bybusser og turistbusser. I overensstemmelse med de prioriteter, der er indeholdt i 
handlingsplanen for bytrafikken, støtter Kommissionen udveksling af bedste praksis og 
samordning mellem de relevante myndigheder på dette område.

Konklusion

Kommissionen er af den opfattelse, at en række af de spørgsmål, som rejses i andragendet, 
falder ind under de lokale, regionale eller nationale myndigheders kompetenceområder. 
Kommissionen skal blot henvise til den samordning og udveksling af bedste praksis, som der 
lægges op til i handlingsplanen for bytrafikken.

Kommissionen har ingen planer om at ændre typegodkendelsesbestemmelserne, som også 
indgår i over 120 forordninger fra FN's Økonomiske Udvalg for Europa i Genève.
                                               
1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1073/2009 af 21. oktober 2009 om fælles regler for adgang 
til det internationale marked for buskørsel.
2 Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og 
Regionsudvalget om en handlingsplan for bytrafikken (COM(2009/0490).


