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KORT BEGRUNDELSE

1. Indledning
Typegodkendelseskravene for nye køretøjer i klasse L findes i øjeblikket i rammedirektiv 
2002/24/EF og i 14 andre direktiver, der henviser til nævnte direktiv. Betegnelsen "klasse L" 
dækker en lang række forskellige køretøjstyper: el-cykler, knallerter, to- og trehjulede 
motorcykler, "quads" og minibiler. Kommissionens hensigt er at modernisere det nuværende 
retsgrundlag for at opnå følgende hovedmålsætninger:

 Forenkling af retsgrundlaget. Direktiv 2002/24/EF og de 14 særdirektiver ophæves 
og erstattes af den foreslåede forordning, der fastlægger de grundlæggende 
bestemmelser og anvendelsesområdet. Alle detaljerede tekniske krav fastsættes senere 
i delegerede retsakter. Kommissionen ønsker endvidere at bevæge sig i retning af en 
international harmonisering.

 Reduktion af emissioner. Kommissionen foreslår en fremgangsmåde med tre trin, der 
hver gang indfører strengere emissionsgrænser for køretøjer i klasse L.

 Forbedring af trafiksikkerheden. Der foreslås tre funktionelle sikkerhedskrav for at 
tackle den omstændighed, at køretøjer i klasse L har en ringe trafiksikkerhed:
obligatorisk blokeringsfri bremsesystemer på motorcykler med mellemstor og stor 
ydeevne, forhindring af ulovlige indgreb i drivaggregatet og automatisk tændt kørelys.

 Bedre hensyntagen til nye teknologier ved, at der gøres noget ved den omstændighed, 
at der ikke findes noget retsgrundlag for bl.a. elektrisk eller hybridt drevne køretøjer.

 Forbedret markedsovervågning for at kunne undgå, at køretøjer, systemer og 
komponenter, der ikke er i overensstemmelse med typegodkendelseskravene, indføres 
på EU-markedet.

2. Forslagets transportdimension:
2.1 Trafiksikkerhed

For øjeblikket dør der hvert år omkring 6 000 førere af motordrevne tohjulede køretøjer 
(PTW'ere) på vejene i EU. Førerne af PTW'ere står for omkring 16 % af det samlede antal 
dødsfald på vejene i EU, men står for kun 2 % af det kørte antal kilometer. Disse førere har en 
risiko for at blive dræbt i en ulykke, der i gennemsnit er 18 gange så stor som for førere af 
biler. Skønt der i det seneste tiår er sket et betydeligt fald i antallet af dødsfald på vejene, var 
dette ikke tilfældet for førere af PTW'ere.

2.1.1 Blokeringsfri bremser

Kommissionen foreslår, at blokeringsfri bremser skal være obligatoriske for visse 
motorcykelklasser. Flere undersøgelser har påvist, at blokeringsfri bremser (ABS-bremser) 
har en positiv indvirkning på sikkerheden. Det anslås, at mellem 20 og 35 % af alle ulykker 
kunne undgås, og at mange andre ulykker ville få langt mindre alvorlige konsekvenser, hvis 
der blev anvendt ABS-bremser. Ordføreren er fuldstændig enig i denne fremgangsmåde, men 
mener, at ABS-bremser som obligatorisk udstyr delvist bør udvides til underklasse L3e-A1 
(motorcykler med lav ydeevne). For denne kategori er det ifølge Kommissionens forslag op til 
producenten, hvorvidt de udstyres med blokeringsfrit eller et mindre effektivt kombineret 
bremsesystem. Ordføreren foreslår, at det for de hurtigste motorcykler i denne underklasse 
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(med en maksimal konstruktivt bestemt hastighed på ≥ 80km/h) skal være obligatorisk at 
være forsynet med blokeringsfri bremser. Der synes så meget mere at være behov for denne 
foranstaltning, da mange unge starter med at køre motorcykler i denne klasse.

2.1.2 Automatisk kørelys

Kommissionen foreslår, at alle køretøjer i klasse L skal være udstyret med automatisk kørelys 
senest i 2013, så de bliver mere synlige for de øvrige medtrafikanter. Ordføreren støtter fuldt 
ud Kommissionens forslag. Denne foranstaltning bliver endog endnu vigtigere, da alle nye 
personbiler fra i år skal være udstyret med kørelys, hvorved PTW'erne bliver relativt mindre 
synlige.

2.1.3 Off-road køretøjer

Ifølge artikel 2, stk. 2, er "køretøjer, der hovedsagelig er beregnet til brug uden for vej (off-
road)" undtaget fra forordningens anvendelsesområde. Dette synes at kunne give bagslag for 
trafiksikkerheden. Mange af disse off-road køretøjer (f.eks. enduromotorcykler, 
trialmotorcykler og terrængående køretøjer) kan også anvendes på offentlig vej – og bliver 
ofte anvendt der. De bør derfor også opfylde de nødvendige krav til funktionel sikkerhed for 
brug på offentlig vej. Ordføreren foreslår, at der oprettes yderligere underklasser af køretøjer 
for enduromotorcykler, trialmotorcykler samt for terrængående køretøjer.

2.1.4 Standarder for kollisionstest
Køretøjer i klasse L skal endnu ikke opfylde visse krav i kollisionstester inden de sælges i 
EU. Især quads og minibiler fremstår ofte mere sikre, end de i virkeligheden er. Risikoen for 
at få kvæstelser med dødelig udgang er langt højere i disse køretøjer end i personbiler.
Kommissionen bør derfor nøje undersøge muligheden for at indføre sådanne standarder i 
fremtiden.

2.2 Emissioner

Selvom køretøjer i klasse L kun står for 3 % af det samlede antal kørte kilometer, er deres 
giftige emissioner uforholdsmæssig høj. Hvis der ikke træffes yderligere foranstaltninger, vil 
reduktionen af emissionerne fra andre kategorier af trafikanter automatisk føre til, at klasse L-
køretøjernes andel af de samlede emissioner vil stige.

Kommissionen foreslår strengere krav til emissioner for typegodkendelse af nye typer L-
køretøjer:
 Euro 3 (Euro 4 for L3e motorcykler): 2014
 Euro 4 (Euro 5 for L3e motorcykler): 2017
 Euro 5 (Euro 6 for L3e motorcykler): 2020.

Ordføreren er i princippet enig i forslaget vedrørende emissionsgrænser og tidsplan. Euro 4 
for knallerter bør dog indføres tre år tidligere, da knallerter er den mest forurenende 
underklasse i relation til emissioner.
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ÆNDRINGSFORSLAG

Transport- og Turismeudvalget opfordrer Udvalget om det Indre Marked og 
Forbrugerbeskyttelse, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag 
i sin betænkning:

Ændringsforslag 1

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.

Begrundelse

Terrængående køretøjer bør også være omfattet af denne forordning for at undgå misbrug af 
forskellen mellem on-road- og off-road-køretøjer. Mange af disse terrængående køretøjer kan 
også anvendes på offentlig vej – og bliver ofte anvendt der. De bør derfor også opfylde 
minimumskravene til funktionel sikkerhed for brug på offentlig vej. 

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 9 a (ny) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9a) Førerne af køretøjer i klasse L 
tilhører en udsat gruppe af trafikanter 
med det højeste antal dræbte og kvæstede 
af alle trafikanter. Denne forordning bør 
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derfor tilpasses den europæiske politik om 
trafiksikkerheden 2011-2010 og bør 
indføre effektive primære 
sikkerhedsforanstaltninger, der skal give 
førerne køretøjer, der er udstyret med de 
sikreste teknologier til en rimelig pris. Ud 
over krav til sikker kurvekørsel og sikre 
lygter og foranstaltninger mod ulovlige 
ændringer indfører denne forordning 
blokeringsfrit bremsesystem (ABS) for 
visse kategorier af nye motorcykler. 
Forskning og undersøgelser har påvist 
effektiviteten af de valgte 
sikkerhedsforanstaltninger, som bør 
suppleres med bedre uddannelse og 
undervisning af førerne af køretøjer i 
klasse L samt en tilpasset vejinfrastruktur.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 9 b (ny) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9b) I mange medlemsstater er det 
obligatorisk for knallertkørere og 
motorcyklister at bruge nærlys i 
dagtimerne. For at forbedre sikkerheden 
for knallertkørere og motorcyklister bør 
det gøres obligatorisk for køretøjerne at 
være udstyret med automatisk kørelys. Da 
denne forpligtelse også er blevet udvidet 
til firehjulede køretøjer, er der en klar 
risiko for, at førere af tohjulede køretøjer 
kunne miste den synlighedsfordel, de 
tidligere har haft. I sin betænkning om 
anvendelsen af denne forordning bør 
Kommissionen derfor foreslå nye 
foranstaltninger og yderligere 
anordninger til sikkerhedsbelysning, som 
vil gøre det muligt at genskabe den 
mistede synlighedsfordel. 

Ændringsforslag 4
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Forslag til forordning
Betragtning 9 c (ny) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9c) For at lette obligatorisk montering af 
ABS for motorcykler med lav ydeevne i 
underklasse L3e-A1, bør medlemsstaterne 
have mulighed for at indføre midlertidige 
finansielle eller afgiftsmæssige 
incitamenter for producenter eller 
forbrugere. 

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

17. Kommissionen bør have beføjelser til 
at vedtage delegerede retsakter i henhold til 
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 eller de forbedrede krav 
til funktionel sikkerhed, der er fastsat i 
bilag VIII. Ændringer af disse datoer, 
generelle krav eller grænseværdier bør 
vedtages ved den almindelige 
lovgivningsprocedure i overensstemmelse 
med artikel 114 i TEUF.

Begrundelse

Da de forbedrede krav til funktionel sikkerhed er centrale elementer til sikring af sikker 
anvendelse af de køretøjer, der er omfattet af denne forordning, bør det gøres klart, at bilag 
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VIII kun kan ændres under anvendelse af den almindelige lovgivningsprocedure.

Ændringsforslag 6

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 hovedsagelig er beregnet 
til brug uden for offentlig vej (off road) og 
konstrueret til kørsel på overflader uden 
belægning med undtagelse af køretøjer til 
særlig anvendelse, som defineret i artikel 
4 og bilag I

Begrundelse

Ifølge artikel 2, stk. 2, er "køretøjer, der hovedsagelig er beregnet til brug uden for vej (off-
road)" undtaget fra forordningens anvendelsesområde. Dette forekommer at give bagslag for 
trafiksikkerheden. Mange af disse off-road køretøjer (f.eks. enduromotorcykler, 
trialmotorcykler og visse quadricykler (terrængående køretøjer) kan også anvendes på 
offentlig vej – og bliver ofte anvendt der. De bør derfor også opfylde minimumskravene til 
funktionel sikkerhed for brug på vej. Det foreslås derfor, at der oprettes yderligere 
underkategorier af køretøjer for enduromotorcykler, trialmotorcykler samt for terrængående 
køretøjer.

Ændringsforslag 7

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

53a. "Trialmotorcykel": et motordrevet 
tohjulet køretøj med de kendetegn, der er 
beskrevet i bilag I

Begrundelse

Nødvendig ændring for at oprette nye underklasser af off-road køretøjer, således at de af 
sikkerhedshensyn bliver omfattet af denne forordning.
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Ændringsforslag 8

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

53b. "Enduromotorcykel": et motordrevet 
tohjulet køretøj med de kendetegn, der er 
beskrevet i bilag I

Begrundelse

Nødvendig ændring for at oprette nye underklasser af off-road køretøjer, således at de af 
sikkerhedshensyn bliver omfattet af denne forordning.

Ændringsforslag 9

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

57a. "Terrængående køretøj": et køretøj 
med de kendetegn, der er beskrevet i bilag 
I, og med forkortelsen "ATV".

Begrundelse

Nødvendig ændring for at oprette den nye underkategori for ATV'ere, således at de af 
sikkerhedshensyn bliver omfattet af denne forordning.

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Køretøjer i klasse L omfatter 
motordrevne to-, tre- og firehjulede 
køretøjer som kategoriseret i nedenstående 
afsnit og i bilag I, herunder cykler med 
motor, to- og trehjulede knallerter, to- og 
trehjulede motorcykler, motorcykler med 
sidevogn og tunge on-road-quads samt lette 

1. Køretøjer i klasse L omfatter 
motordrevne to-, tre- og firehjulede 
køretøjer som kategoriseret i nedenstående 
afsnit og i bilag I, herunder cykler med 
motor, to- og trehjulede knallerter, to- og 
trehjulede motorcykler, motorcykler med 
sidevogn og tunge on-road-quads, ATV’er
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og tunge minibiler. samt lette og tunge minibiler.

Begrundelse

Terrængående køretøjer bør også være omfattet af denne forordning for at undgå misbrug af 
forskellen mellem on-road- og off-road-køretøjer. Mange af disse ATV'ere kan også anvendes 
på offentlig vej – og bliver ofte anvendt der. De bør derfor også opfylde minimumskravene til 
funktionel sikkerhed for brug på offentlig vej.

Ændringsforslag 11

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(iia) særlig anvendelse: 
enduromotorcykler
trialmotorcykler

Begrundelse

Nødvendig ændring for at oprette nye underklasser af off-road køretøjer, således at de af 
sikkerhedshensyn bliver omfattet af denne forordning.

Ændringsforslag 12

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(iia) Underklasse L7Ce (ATV)

Begrundelse

Nødvendig ændring for at oprette nye underklasser af off-road køretøjer, således at de af 
sikkerhedshensyn bliver omfattet af denne forordning.

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 3 
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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 han tage 
kontakt til de kompetente myndigheder og
må ikke sælge eller registrere køretøjet, 
systemet, komponenten eller den separate 
tekniske enhed, før de kompetente 
myndigheder har bekræftet, 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.

Ændringsforslag 14

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
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Ændringsforslag 15

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. 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, L7Ae og L7Ce 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).

Begrundelse

Nødvendig ændring for at oprette en ny underklasse af ATV'ere, således at de af 
sikkerhedshensyn bliver omfattet af denne forordning.

Ændringsforslag 16

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, 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, L7Ae og L7Ce 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.
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Begrundelse

Nødvendig ændring for at oprette den nye underkategori for ATV'ere, således at de af 
sikkerhedshensyn bliver omfattet af denne forordning.

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Artikel 80 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) På grundlag af underretningen i stk. 1 
aflægger Kommissionen rapport til 
Europa-Parlamentet og Rådet om 
anvendelsen af denne forordning senest 
den 1. januar 2019.

(2. På grundlag af underretningen i stk. 1 
aflægger Kommissionen rapport til 
Europa-Parlamentet og Rådet om 
anvendelsen af denne forordning senest 
den 1 januar 2017. Denne betænkning 
skal tage hensyn til ny teknologi, der er 
udviklet til at forbedre trafiksikkerheden, 
såsom standarder for kollisionstester og 
yderligere funktinoelle sikkerhedskrav 
såsom eCall-systemet og intelligent 
farttilpasning (ISA), 
kurvehastighedsvarslingssystemer, 
automatiske dæktryksdetektorer og nye 
belysningssystemer, der adskiller sådanne 
køretøjer fra andre trafikanter. 
Kommissionen foreslår de nødvendige 
ændringer af denne forordning på 
baggrund af denne betænkning.

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Bilag I – Køretøjsklasser og køretøjstyper – Underklasse L1Be – kriterium (3)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Begrundelse

Denne klasse bør bringes i overensstemmelse med definitionerne i EU-kørekortet.
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Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Bilag I – Klasse L3e – Underklasse L3e – særlig anvendelse (ny) – efter Underklasse 
L3e-A3

Ændringsforslag

(8)  største sædehøjde: 
700 mm;
(9) mindste frihøjde: 280 
mm;
(10) største 
brændstofbeholdervolum
en: 4 l;
(11)  mindste 
totaludvekslingsforhold i 
højeste gear (primært 
forhold × 
udvekslingsforhold × 
endeligt 
udvekslingsforhold): 7,5.
(12) masse i køreklar 
stand (uden fører) på 
ikke over 100 kg og

Trialmotorcykel

(13) ingen siddeplads for 
passager
(8) mindste sædehøjde: 
900 mm
(9) mindste frihøjde: 310 
mm
(10)  mindste 
totaludvekslingsforhold i 
højeste gear (primært 
forhold × 
udvekslingsforhold × 
endeligt 
udvekslingsforhold): 6,0.
(11) masse i køreklar 
stand (uden fører) på 
ikke over 140 kg

L3e – Særlig anvendelse

Enduro motorcycle

(12) ingen siddeplads for 
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passager

Begrundelse

Mange enduromotorcykler kan anvendes på offentlig vej – og bliver ofte anvendt der. De bør 
derfor også opfylde minimumskravene til funktionel sikkerhed for brug på vej. Det foreslås 
derfor, at der oprettes en yderligere underklasse for enduromotorcykler og trialmotorcykler. 
Med hensyn til kriterierne for underklassen foreslås – som et udgangspunkt – nogle mulige 
kriterier, der er under drøftelse, og som kunne blive yderligere forbedret under 
lovgivningsproceduren.

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Bilag I – Klasse L7e – Underklasse L7Ce (ny) – efter underklasse L7Be-P

Ændringsforslag

(8) Maksimalhastighed 
60 km/h
(9) Motorcykelsæde
(10) Gashåndtag
(11) Koblingsanordning 
bag på: Slæbevægt > 4X 
egenvægt>274 kg som 
styrketest, skal ikke anses 
for tilladt trailervægt
(12) masse i køreklar 
stand <400 kg
(13) Frihøjde >180 mm

L7Ce Terrængående køretøj

(14) Akselafstand til 
frihøjde-forhold <6

Begrundelse

Selvom ATV'ere fortrinsvis er udformet til off-road anvendelse, kan mange ATV'ere anvendes 
på offentlig vej – og bliver ofte anvendt der. De bør derfor også opfylde minimumskravene til 
funktionel sikkerhed for brug på vej. Det foreslås derfor, at der oprettes en yderligere 
underklasse for ATV'ere. Med hensyn til kriterierne for underklassen foreslås – som et 
udgangspunkt – nogle mulige kriterier, der er under drøftelse, og som kunne blive yderligere 
forbedret under lovgivningsproceduren.
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Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Bilag II – Køretøjsklasser – række 2 – Underkolonne 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

L7Ae L7Ae og L7Ce

Begrundelse

ATV'ere (klasse L7Ce) svarer mere eller mindre til on-road-quads (klasse L7Ae) og de bør 
derfor opfylde de samme krav til EU-typegodkendelse for køretøjer. De nærmere krav skal 
tilpasses de enkelte underklasser og fastsættes i en delegeret retsakt.

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Bilag III – Række 12 a (ny)

Ændringsforslag

L7Ce Terrængående køretøj 20

Begrundelse

Nødvendig ændring for at oprette de nye underklasser af ATV'ere, således at de af 
sikkerhedshensyn bliver omfattet af denne forordning.

Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Bilag VI – (A) Grænser for udstødningsemissioner efter koldstart – (A1) –Euro 3(4) –
Køretøjsklasse L1Be – Summen af samlede carbonhydrider og nitrogenoxider – Række 
4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1200 -

Begrundelse

Euro 4 for knallerter bør indføres tre år tidligere (fra 2014), da knallerter er den mest 
problematiske underklasse af L-køretøjer i relation til emissioner.
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Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Bilag VI – (A) Grænser for udstødningsemissioner efter koldstart – (A1) –Euro 3(4) –
Køretøjsklasse L1Be – Samlede masse af carbon-hydrider (THC) – Række 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- 630

Begrundelse

Euro 4 for knallerter bør indføres tre år tidligere (fra 2014), da knallerter er den mest 
problematiske underklasse af L-køretøjer i relation til emissioner.

Ændringsforslag 25

Forslag til forordning
Bilag VI – (A) Grænser for udstødningsemissioner efter koldstart – (A1) –Euro 3(4) –
Køretøjsklasse L1Be – Masse af nitrogen-oxider (NOx) – Række 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- 170

Begrundelse

Euro 4 for knallerter bør indføres tre år tidligere (fra 2014), da knallerter er den mest 
problematiske underklasse af L-køretøjer i relation til emissioner.

Ændringsforslag 26

Forslag til forordning
Bilag VI – (A) Grænser for udstødningsemissioner efter koldstart – (A1) –Euro 3(4) –
Kolonne 1 og 2 – Række 7

Kommissionens forslag

L5Be Erhvervstricykel
Ændringsforslag

ErhvervstricykelL5Be

L7Ce - Terrængående køretøj
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Begrundelse

Nødvendig ændring for oprettelse af den nye underklasse for ATV'ere, således at de af 
sikkerhedshensyn bliver omfattet af denne forordning.

Ændringsforslag 27

Forslag til forordning
Bilag VI – (A) grænser for udstødningsemissioner efter koldstart –(A2) Euro 4(5) –
Kolonne 1 og 2 – Række 7

Kommissionens forslag

L5Be Erhvervstricykel
Ændringsforslag

ErhvervstricykelL5Be

L7Ce - Terrængående køretøj

Begrundelse

Nødvendig ændring for oprettelse af den nye underklasse for ATV'ere, således at de af 
sikkerhedshensyn bliver omfattet af denne forordning.

Ændringsforslag 28

Forslag til forordning
Bilag VI – (C) Fordampningsemissionsgrænser –(C2) Euro 5(6) – Kolonne 1 og 2 –
Række 8

Kommissionens forslag

L5Be Erhvervstricykel
Ændringsforslag

ErhvervstricykelL5Be

L7Ce - Terrængående køretøj

Begrundelse

Nødvendig ændring for oprettelse af den nye underklasse for ATV'ere, således at de af 
sikkerhedshensyn bliver omfattet af denne forordning.
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Ændringsforslag 29

Forslag til forordning
Bilag VI –(D) Støjgrænser– Euro 3(4), Euro 4(5), Euro 5(6) – Kolonne 1 og 2 og 3 og 5 –
Række 12 a (ny)

Ændringsforslag
L7Ce Terrængående 

køretøj
80 80

Begrundelse

Nødvendig ændring for oprettelse af den nye underklasse for ATV'ere, således at de af 
sikkerhedshensyn bliver omfattet af denne forordning.

Ændringsforslag 30

Forslag til forordning
Bilag VII – (A) Holdbarhed i km for køretøjer i klasse L – Kolonne 1 –Række 4 – punkt 
5 a (nyt) – Kolonne 2 – Række 4 – punkt 5 a (nyt)

Ændringsforslag
L7Ce - Terrængående køretøj

Begrundelse

Nødvendig ændring for oprettelse af den nye underklasse for ATV'ere, således at de af 
sikkerhedshensyn bliver omfattet af denne forordning.

Ændringsforslag 31

Forslag til forordning
Bilag VIII – kolonne 3 – linie 1 – litra b 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) nye motorcykler(27) i underklasse 
L3e–A1, som sælges, registreres og 
ibrugtages skal udstyres enten med 
blokeringsfrit(28) eller et kombineret 
bremsesystem(29) eller begge typer 
bremsesystemer efter køretøjsfabrikantens 
valg.

udgår 
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Ændringsforslag 32

Forslag til forordning
Bilag VIII – kolonne 3 – linie 1 – litra b 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(b) nye motorcykler(27) i underklasse L3e-
A1, L3e-A2 og L3e-A3, som sælges, 
registreres og ibrugtages på markedet skal 
udstyres med blokeringsfrit(28) 
bremsesystem på begge hjul.

Begrundelse

Kravet om obligatoriske blokeringsfrie bremsesystemer bør udvides til motorcykler af 
underklasse L3e-A1, da mange unge og uerfarne førere anvender denne motorcykelklasse. 
Blokeringsfrie bremser er mest effektive, hvis de benyttes på begge hjul.
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