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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0796/2012 af Philipp Schmagold, tysk statsborger, om installation af 
udstyr til forbedring af brændstofeffektiviteten i stedet for fartpilot i biler og 
lastbiler

1. Sammendrag

Andrageren søger en ændring i EU-lovgivningen med henblik på at opnå mere realistisk 
brændstofforbrug til biler og lastbiler, og opfordrer til, at fartpiloter erstattes af en anordning 
til kontrol af brændstofforbruget. Fartpilotens funktion er at fastholde et køretøj ved konstant 
hastighed og dermed forøge brændstofeffektiviteten over lange afstande på lige vej. På 
stigninger søger fartpiloten dog at opretholde den indstillede hastighed, hvilket øger 
brændstofforbruget. Han efterspørger derfor installation af udstyr, der er designet til at styre 
forbruget ved f.eks. at prioritere brændstofeffektiviteten snarere end konstant hastighed på 
stigninger. Han mener, at dette burde være teknisk muligt, og at en sådan anordning bør 
installeres i alle nye køretøjer.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 15. oktober 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 30. januar 2013

Ovennævnte andragende til Kommissionen foreslår indførelse af en teknisk anordning, der 
fastholder brændstofforbruget for et køretøj konstant under alle køreforhold, i den europæiske 
lovgivning. På baggrund af den detaljerede beskrivelse og de åbenlyse fysiske aspekter skal 
dette vel forstås som en slags fartpilot, hvor man kan indtaste en nedre og øvre målhastighed 
samt et ønsket brændstofforbrug, og som justerer køretøjets aktuelle fart, så det holder sig 



PE504.272v01-00 2/2 CM\925881DA.doc

DA

inden for de specificerede grænser med henblik på bedst mulig tilnærmelse til målværdien i 
brændstofforbruget. Ideelt set bør denne anordning suppleres med en afstandskontrol til 
forankørende køretøjer, som allerede er kommercielt tilgængelig til mange køretøjer (se f.eks.
http://de.wikipedia.org/wiki/Abstandsregeltempomat).

Konklusion

Afhængig af den enkelte køreprofil vil forslaget helt sikkert være interessant for nogle 
bilejere. Imidlertid skal fordelene holdes op imod omkostningerne ved systemet, som (også 
uden afstandskontrol) overstiger omkostningerne ved en traditionel fartpilot. Især kan det ikke 
retfærdiggøres at gøre installationen af en sådan anordning juridisk bindende i mindre 
køretøjer, der primært kører i byer, og det vil desuden være politisk problematisk at formidle i 
den nuværende vanskelige økonomiske situation. Derfor kan forslaget ikke på nuværende 
tidspunkt støttes gennem et lovgivningsinitiativ. Bilproducenterne kunne dog tilskyndes til 
f.eks. at indføre anordningen som ekstraudstyr eller begrænset til modeller i middel- og 
overklassen.
Hvis anordningen på frivillig basis opnår en vis udbredelse og tilsvarende positive 
brugeroplevelser, kan det på et senere tidspunkt overvejes at lade den omfatte af 
lovgivningen. I denne forbindelse er det også værd at bemærke, at EU-lovgivningen fra og 
med 2014 kræver, at alle nye personbiler udstyres med gearskifteindikatorer, og i øjeblikket 
undersøges også mulighederne for obligatorisk indførelse af visning af det aktuelle 
brændstofforbrug. Begge foranstaltninger har, som den foreslåede anordning, til formål at 
støtte en brændstoføkonomisk kørestil, såkaldt "Eco-driving".


