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KORTFATTAD MOTIVERING

Syftet med förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om typgodkännande av 
motorfordon och motorer med avseende på utsläpp från tunga fordon (Euro 6) och om tillgång 
till information om reparation och underhåll av fordon är att fastställa harmoniserade regler 
för konstruktion av motorfordon för att se till att den inre marknaden fungerar och samtidigt 
uppnå en hög miljöskyddsnivå när det gäller utsläpp av luftföroreningar.

För att säkra en effektiv konkurrens på marknaden för reparations- och underhållstjänster och 
se till att oberoende aktörer inte utestängs från denna marknad måste fordonstillverkarna 
garantera att oberoende aktörer, såom reparatörer, tillverkare och distributörer av 
reparationsutrustning, verktyg och reservdelar, får obegränsad och standardiserad tillgång till 
information från system för omborddiagnos (OBD-system) samt information om reparation 
och underhåll av fordon.

Föredraganden stöder huvuddragen i förslaget, men föreslår ytterligare förbättringar av 
tillgången till information om fordonsreparationer. Tunga fordon tillverkas ofta i flera steg, 
och tillgången till information om reparationer måste därför tryggas också i dessa situationer, 
för att se till att oberoende aktörer har tillgång till uppdaterad information om allt som har 
med fordonen att göra. Därför föreslår föredraganden att den tillverkare som ansvarar för 
varje godkännande när typgodkännandet sker i flera steg också ska vara ansvarig för att
tillhandahålla reparationsinformation för detta steg till både den slutliga tillverkaren och 
oberoende aktörer.

Det går inte att bara föra över reglerna om tillgång till information om reparationer och 
underhåll från Euro 5 (personbilar) till Euro 6 (tunga fordon) när det gäller det 
standardiserade formatet för uppgiftslämnande. Därför har kommissionen uppdragit åt 
Europeiska standardiseringskommittén att ta fram ett nytt format för lämnande av information 
om reparationer och underhåll som återspeglar den senaste fordonstekniken och också är 
tillämpligt på tunga fordon. Så snart detta nya format införs ska all information om 
reparationer och underhåll lämnas i det nya formatet.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd uppmanar utskottet för miljö, 
folkhälsa och livsmedelssäkerhet att som ansvarigt utskott införliva följande ändringsförslag i 
sitt betänkande:

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) För att förbättra den inre marknadens 
funktion, särskilt när det gäller fri rörlighet 
för varor, etableringsfrihet och frihet att 

(8) För att förbättra den inre marknadens 
funktion, särskilt när det gäller fri rörlighet 
för varor, etableringsfrihet och frihet att 
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tillhandahålla tjänster, krävs obegränsad 
tillgång till reparationsinformation om 
fordonen genom ett standardiserat format 
för att få fram teknisk information, samt en 
effektiv konkurrens på marknaden för 
tjänster som avser information om 
reparation och underhåll av fordon. En stor 
del av denna information gäller system för 
omborddiagnos och deras samverkan med 
andra system i fordonet. Det bör fastställas 
tekniska specifikationer som tillverkarnas 
webbplatser ska följa, liksom riktade 
åtgärder som säkerställer rimlig tillgång för 
små och medelstora företag.

tillhandahålla tjänster, krävs obegränsad 
tillgång till reparationsinformation om 
fordonen genom ett standardiserat format 
för att få fram teknisk information, samt en 
effektiv konkurrens på marknaden för 
tjänster som avser information om 
reparation och underhåll av fordon. En stor 
del av denna information gäller system för 
omborddiagnos och deras samverkan med 
andra system i fordonet. Det måste
fastställas tekniska specifikationer som 
tillverkarnas webbplatser ska följa, liksom 
riktade åtgärder som säkerställer rimlig 
tillgång för små och medelstora företag.

Or. en

Motivering

Det är nödvändigt att fastställa tekniska specifikationer som tillverkarnas webbplatser ska 
följa, inte bara lämpligt.

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8a) Senast ...* bör kommissionen se över 
systemet för obegränsad tillgång till 
information om reparation och underhåll 
av fordon, och på grundval av detta 
fastställa huruvida det vore lämpligt att 
konsolidera alla bestämmelser om tillgång 
till information om reparation och 
underhåll av fordon i en reviderad 
ramlagstiftning om typgodkännande. Om 
bestämmelserna om tillgång till all 
fordonsinformation konsolideras på detta 
sätt bör motsvarande bestämmelser i 
denna förordning upphävas, på villkor att
den rätt till tillgång till information om 
reparation och underhåll som redan finns 
bibehålls.
___________
* Fyra år efter det datum då denna 



PA\722737SV.doc 5/9 PE722.737v01-00

SV

förordning träder i kraft.

Or. en

Motivering

Tillgången till all information om reparationer och underhåll bör införlivas med 
ramdirektivet om typgodkännande eller annan ramlagstiftning om typgodkännande. 
Motsvarande regelverk för personbilar, Euro 5/6 ((EG) nr 715/2007) innehåller ett identiskt 
skäl (nr 9).

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 8b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8b) Kommissionen bör främja 
utvecklandet av ett internationellt 
harmoniserat standardformat för 
obegränsad och standardiserad tillgång 
till information om fordonsreparationer 
och -underhåll.

Or. en

Motivering

Kommissionen ska driva på för att få till stånd ett internationellt harmoniserat 
ISO-standardformat för tillgång till information om reparationer, i syfte att se till att 
bestämmelserna om motorfordon harmoniseras internationellt och att harmoniseringen 
utvidgas till att omfatta fler områden än nu.

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 8c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8c) Det är nödvändigt att utarbeta en 
gemensam Europastandard för formatet 
för omborddiagnosinformation och 
information om fordonsreparationer och 
-underhåll. Eftersom det befintliga 
OASIS-formatet inte fullt ut kan tillämpas 
på omborddiagnosinformation och 
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information om fordonsreparationer och 
–underhåll för tunga fordon har CEN fått 
i uppdrag att utarbeta en utvidgad 
standard för denna information. Denna 
standard bör basera sig på 
OASIS-formatet och anpassa detta till de 
särskilda behov som finns för tunga 
fordon. Fram till dess att CEN antar en 
sådan standard bör 
omborddiagnosinformation och 
information om fordonsreparationer och 
–underhåll för tunga fordon presenteras 
på ett lättillgängligt sätt och i ett format 
som garanterar icke-diskriminerande 
tillgång. Informationen bör 
tillhandahållas på tillverkarnas 
webbplatser eller på annat lämpligt sätt 
om detta inte är möjligt på grund av 
informationens art. Specifikationer av 
räckvidden för den tekniska information 
som definieras i OASIS dokument 
SC1-D2 bör inkluderas i de åtgärder som 
antas för att genomföra denna 
förordning.

Or. en

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslaget till artikel 6.1.

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Artikel 3 – led 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) system för omborddiagnos eller OBD-
system: system för kontroll av utsläpp med 
förmåga att identifiera det sannolika 
felstället med hjälp av felkoder som lagrats 
i ett datorminne.

(7) system för omborddiagnos eller OBD-
system: system på fordon eller motorer 
som kan upptäcka driftsstörningar och i 
tillämpliga fall signalera dem genom ett 
larmsystem, identifiera det sannolika 
felstället med hjälp av information som 
lagrats i ett datorminne och kommunicera 
denna information till mätutrustning 
utanför fordonet. I enlighet med
förfarandet i artikel 39.9 i 
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direktiv 2007/46/EG kan kommissionen 
anta en annan definition som återspeglar
de tekniska framstegen med 
OBD-systemen.

Or. en

Motivering

OBD-systemet styr egentligen inte utsläppen, det övervakar hur de system och komponenter 
som styr utsläppen fungerar. Den föreslagna nya definitionen ligger i linje med den definition 
som WWH-OBD (World Wide Harmonized On-Board Diagnostics) har gjort.

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Tillverkarna ska ge obegränsad och 
standardiserad tillgång till information om 
OBD-systemet och information om 
reparation och underhåll av fordon till 
oberoende aktörer.

1. Tillverkarna ska ge obegränsad och 
standardiserad tillgång till information om 
OBD-systemet och information om 
reparation och underhåll av fordon till 
oberoende aktörer.

Vid typgodkännanden i flera steg ska den 
tillverkare som ansvarar för varje 
godkännande också ansvara för att 
tillhandahålla reparationsinformation till 
både den slutliga tillverkaren och 
oberoende aktörer om detta steg. Den 
slutliga tillverkaren ska ansvara för att 
tillhandahålla information till oberoende 
aktörer om hela fordonet. Avgifter för 
accesstid ska bara utgå en gång.

Artiklarna 6 och 7 i förordning (EG) nr 
715/2007 ska tillämpas.

Artiklarna 6 och 7 i förordning (EG) nr 
715/2007 ska följaktligen tillämpas. När 
CEN-standarden har antagits ska 
informationen i OBD-systemet och 
information om fordonsreparationer och 
–underhåll basera sig på denna.
Fram till dess att CEN-standarden har 
antagits ska informationen i 
OBD-systemet och information om 
fordonsreparationer och –underhåll 
presenteras på ett lättillgängligt, 
icke-diskriminerande sätt. Informationen 
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ska tillhandahållas på tillverkarnas 
webbplatser eller på annat lämpligt sätt 
om detta inte är möjligt på grund av 
informationens art.

Or. en

Motivering

Tunga fordon monteras ofta ihop av en enda tillverkare, men ett betydande antal byggs i flera 
steg och säljs som till exempel chassin med motorer. Eftermarknaden behöver 
reparationsinformation om både fullt ihopmonterade fordon och fordon som säljs som till 
exempel chassin med motorer.

Det går inte att bara föra över reglerna om tillgång till information om reparationer från 
Euro 5 (personbilar) till Euro 6 (tunga fordon). Därför måste det standardiserade formatet 
anpassas till de behov som finns för tunga fordon.

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska i enlighet med 
förfarandet i artikel 39.9 i direktiv 
2007/46/EG för genomförandet av punkt 1 
i denna artikel fastställa och uppdatera 
tekniska specifikationer för 
tillhandahållande av information om 
OBD-systemet och information om 
reparation och underhåll av fordon.

2. Kommissionen ska i enlighet med 
förfarandet i artikel 39.9 i direktiv 
2007/46/EG för genomförandet av punkt 1 
i denna artikel fastställa och uppdatera 
lämpliga tekniska specifikationer för 
tillhandahållande av information om 
OBD-systemet och information om 
reparation och underhåll av fordon. 
Kommissionen ska ta hänsyn till aktuell 
informationsteknik, kommande 
fordonsteknik, befintliga ISO-standarder 
och möjligheten av en 
världsomspännande ISO-standard.

Or. en

Motivering

Det är mycket viktigt att kommissionen tar hänsyn till befintlig och kommande fordonsteknik 
och ISO-standarder när den fastställer och uppdaterar tekniska specifikationer för 
OBD-information och information om fordonsreparationer och –underhåll.
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Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Kommissionen ska anta de 
genomförandeåtgärder som framgår av 
artiklarna 4.3, 5.4 och 6.2 senast 
den 31 december 2009.

Or. en

Motivering

Alla tillverkare behöver tillräckligt med tid på sig efter det att medbeslutandeförfarandet och 
kommittéförfarandet har fullbordats och träder i kraft. För Euro 5/6 för personbilar som 
nyligen antogs införde kommissionen flera nya åtgärder under kommittéförfarandet som 
knappast kommer att vara slutförda när de blir obligatoriska som en del av Euro 5 från 
september 2009 och nästan inte ger tillverkarna någon ledtid alls. Detta problem måste tas 
upp i Euro 6.


