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Ändringsförslag 294
Rolandas Paksas

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) För den inre marknadens upprättande 
och funktion är det lämpligt att ersätta 
medlemsstaternas typgodkännandesystem 
med ett unionsförfarande som bygger på 
principen om fullständig harmonisering, 
samtidigt som kostnadseffektiviteten 
vederbörligen beaktas och de små och 
medelstora företagen uppmärksammas 
särskilt.

(2) För den inre marknadens upprättande 
och funktion och för att bidra till 
industrins konkurrenskraft är det lämpligt 
att ersätta medlemsstaternas 
typgodkännandesystem med ett 
unionsförfarande som bygger på principen 
om fullständig harmonisering, samtidigt 
som kostnadseffektiviteten vederbörligen 
beaktas och de små och medelstora 
företagen uppmärksammas särskilt.

Or. lt

Ändringsförslag 295
Rolandas Paksas

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) För att ombesörja en hög nivå på 
trafiksäkerhet, förar- och 
passagerarsäkerhet och miljöskydd bör de 
tekniska kraven och miljöstandarderna som 
är tillämpliga på fordon, system och 
separata tekniska enheter med avseende på 
typgodkännande harmoniseras.

(5) För att ombesörja en hög nivå på 
trafiksäkerhet, förar- och 
passagerarsäkerhet, miljöskydd och ett 
harmoniserat system för 
EU-typgodkännande bör de tekniska 
kraven och miljöstandarderna som är 
tillämpliga på fordon, system och separata 
tekniska enheter med avseende på 
typgodkännande harmoniseras.

Or. lt
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Ändringsförslag 296
Rolandas Paksas

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Det är lämpligt att en princip fastställs 
om att fordon ska utformas, konstrueras 
och monteras så att skaderisken för 
fordonets förare och passagerare och 
övriga trafikanter minimeras. I detta syfte 
krävs att tillverkarna ser till att fordonen 
uppfyller de relevanta krav som fastställs i 
denna förordning. Dessa bestämmelser bör 
omfatta, men inte begränsas till, krav för 
fordonets konstruktionsintegritet, system 
som ökar förarens kontroll av fordonet, 
system som förser föraren med insyn i och 
uppgifter om fordonets och omgivningens 
tillstånd, fordonsbelysningssystem, system 
för skydd av förare och passagerare, 
fordonets yttre och tillbehör, fordonets vikt 
och mått samt fordonsdäck.

(13) Det är lämpligt att en princip fastställs 
om att fordon ska utformas, konstrueras 
och monteras så att skaderisken för 
fordonets förare och passagerare och 
övriga trafikanter minimeras samt att 
skydda EU:s inre marknad mot jordbruks-
och skogsbruksfordon av låg kvalitet som 
kan äventyra liv, skada människors hälsa 
samt miljön. I detta syfte krävs att 
tillverkarna ser till att fordonen uppfyller 
de relevanta krav som fastställs i denna 
förordning. Dessa bestämmelser bör 
omfatta, men inte begränsas till, krav för 
fordonets konstruktionsintegritet, system 
som ökar förarens kontroll av fordonet, 
system som förser föraren med insyn i och 
uppgifter om fordonets och omgivningens 
tillstånd, fordonsbelysningssystem, system 
för skydd av förare och passagerare, 
fordonets yttre och tillbehör, fordonets vikt 
och mått samt fordonsdäck.

Or. lt

Ändringsförslag 297
Toine Manders

Förslag till förordning
Skäl 19a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19a) För att förhindra illojal konkurrens 
med vägarbetsfordon bör fordon som 
omfattas av denna förordning och 
används för vägarbeten uppfylla samma 
krav som vägarbetsfordon.
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Or. nl

Ändringsförslag 298
Andreas Schwab

Förslag till förordning
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) För att tillverkare av komponenter 
eller separata tekniska enheter ska kunna 
ansöka om EU-typgodkännande av 
komponenter eller separata tekniska 
enheter eller om tillstånd, är det också 
viktigt att de tillverkarna har tillgång till 
vissa uppgifter som endast 
fordonstillverkaren kan lämna, såsom 
teknisk information, inklusive ritningar, 
som krävs för att utveckla delar för 
eftermarknaden.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 299
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Förslag till förordning
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) För att tillverkare av komponenter 
eller separata tekniska enheter ska kunna 
ansöka om EU-typgodkännande av 
komponenter eller separata tekniska 
enheter eller om tillstånd, är det också 
viktigt att de tillverkarna har tillgång till 
vissa uppgifter som endast 
fordonstillverkaren kan lämna, såsom 
teknisk information, inklusive ritningar,
som krävs för att utveckla delar för 
eftermarknaden.

(20) För att tillverkare av komponenter 
eller separata tekniska enheter ska kunna 
ansöka om EU-typgodkännande av 
komponenter eller separata tekniska 
enheter eller om tillstånd, är det också 
viktigt att de tillverkarna har tillgång till 
vissa uppgifter som endast 
fordonstillverkaren kan lämna, såsom 
teknisk information som krävs för att 
utveckla delar för eftermarknaden.
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Or. en

Motivering

Tillverkare av komponenter eller separata tekniska enheter ska inte ha tillgång till ritningar.  
Ritningar är immateriella rättigheter som tillhör fordonstillverkaren och ska inte avslöjas för 
tredje part. Den information som ska tillhandahållas finns uppräknad i artikel 47.3 i 
kapitel XVI om tillgång till reparations- och underhållsinformation om fordonet. 

Ändringsförslag 300
Malcolm Harbour, Amalia Sartori

Förslag till förordning
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) För att tillverkare av komponenter 
eller separata tekniska enheter ska kunna 
ansöka om EU-typgodkännande av 
komponenter eller separata tekniska 
enheter eller om tillstånd, är det också 
viktigt att de tillverkarna har tillgång till 
vissa uppgifter som endast 
fordonstillverkaren kan lämna, såsom 
teknisk information, inklusive ritningar, 
som krävs för att utveckla delar för 
eftermarknaden.

(20) För att tillverkare av komponenter 
eller separata tekniska enheter ska kunna 
ansöka om EU-typgodkännande av 
komponenter eller separata tekniska 
enheter eller om tillstånd, är det också 
viktigt att de tillverkarna har tillgång till 
vissa uppgifter som endast 
fordonstillverkaren kan lämna, såsom 
teknisk information som krävs för att 
utveckla delar för eftermarknaden.

Or. en

Ändringsförslag 301
Pier Antonio Panzeri

Förslag till förordning
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) För att tillverkare av komponenter 
eller separata tekniska enheter ska kunna 
ansöka om EU-typgodkännande av 
komponenter eller separata tekniska 
enheter eller om tillstånd, är det också 
viktigt att de tillverkarna har tillgång till 

(20) För att tillverkare av komponenter 
eller separata tekniska enheter ska kunna 
ansöka om EU-typgodkännande av 
komponenter eller separata tekniska 
enheter eller om tillstånd, är det också 
viktigt att de tillverkarna har tillgång till 
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vissa uppgifter som endast 
fordonstillverkaren kan lämna, såsom 
teknisk information, inklusive ritningar,
som krävs för att utveckla delar för 
eftermarknaden.

vissa uppgifter som endast 
fordonstillverkaren kan lämna, såsom 
teknisk information, inklusive ritningar 
som inte skyddats enligt 
upphovsrättsbestämmelser som krävs för 
att utveckla delar för eftermarknaden.

Or. en

Ändringsförslag 302
Andreas Schwab

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) För att förbättra den inre 
marknadens funktion, särskilt när det 
gäller fri rörlighet för varor, 
etableringsfrihet och frihet att 
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 (OBD) och 
deras samverkan med andra system i 
fordonet. Det bör fastställas tekniska 
specifikationer som tillverkarnas 
webbplatser bör följa liksom riktade 
åtgärder som säkerställer rimlig tillgång 
för små och medelstora företag.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 303
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Förslag till förordning
Skäl 21
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) För att förbättra den inre marknadens 
funktion, särskilt när det gäller fri rörlighet 
för varor, etableringsfrihet och frihet att 
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 (OBD) och deras 
samverkan med andra system i fordonet.
Det bör fastställas tekniska specifikationer 
som tillverkarnas webbplatser bör följa
liksom riktade åtgärder som säkerställer 
rimlig tillgång för små och medelstora 
företag.

(21) För att förbättra den inre marknadens 
funktion, särskilt när det gäller fri rörlighet 
för varor, etableringsfrihet och frihet att 
tillhandahålla tjänster, krävs 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 traktorer. En stor del av 
denna information gäller system för 
omborddiagnos (OBD) och deras 
samverkan med andra system i fordonet.
På basis av skälighets- och 
proportionalitetsprincipen bör det
fastställas tekniska specifikationer som 
tillverkarnas webbplatser bör följa, både 
vad gäller fordonstypernas 
försäljningsvolym och/eller storleken på 
tillverkarens företag.

Or. en

Motivering

För att anpassa skäl 21 med kapitel XVI och ändringsförslag som hänför sig till ämnet. 
Oberoende aktörer ska ges samma information som auktoriserade återförsäljare och 
reparatörer. Informationen ska ges i ett standardiserat format och på ett icke-
diskriminerande sätt. Fordon som hör till kategori R (släpfordon) och kategori S (utbytbar 
dragen utrustning) ska inte omfattas av kraven på tillgång till reparations- och 
underhållsinformation om fordonet. Små och medelstora företag bör ägnas särskild 
uppmärksamhet.

Ändringsförslag 304
Malcolm Harbour, Amalia Sartori

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) För att förbättra den inre marknadens 
funktion, särskilt när det gäller fri rörlighet 

(21) För att förbättra den inre marknadens 
funktion, särskilt när det gäller fri rörlighet 
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för varor, etableringsfrihet och frihet att 
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 (OBD) och deras 
samverkan med andra system i fordonet. 
Det bör fastställas tekniska specifikationer 
som tillverkarnas webbplatser bör följa 
liksom riktade åtgärder som säkerställer 
rimlig tillgång för små och medelstora 
företag.

för varor, etableringsfrihet och frihet att 
tillhandahålla tjänster, krävs 
ändamålsenlig 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 traktorer. En stor del av 
denna information gäller system för 
omborddiagnos (OBD) och deras 
samverkan med andra system i fordonet. 
Det bör fastställas tekniska specifikationer 
som tillverkarnas webbplatser bör följa 
med vederbörlig hänsyn tagen till 
proportionalitetsprincipen, 
försäljningsvolymerna och de små och 
medelstora tillverkarnas kapacitet.

Or. en

Ändringsförslag 305
Pier Antonio Panzeri

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) För att förbättra den inre marknadens 
funktion, särskilt när det gäller fri rörlighet 
för varor, etableringsfrihet och frihet att 
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 (OBD) och deras 
samverkan med andra system i fordonet. 
Det bör fastställas tekniska specifikationer 
som tillverkarnas webbplatser bör följa 
liksom riktade åtgärder som säkerställer 
rimlig tillgång för små och medelstora 

(21) För att förbättra den inre marknadens 
funktion, särskilt när det gäller fri rörlighet 
för varor, etableringsfrihet och frihet att 
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 (OBD) och deras 
samverkan med andra system i fordonet. 
Det bör, i enlighet med 
proportionalitetsprincipen, fastställas 
tekniska specifikationer som tillverkarnas 
webbplatser bör följa liksom riktade 
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företag. åtgärder som säkerställer rimlig tillgång för 
små och medelstora företag.

Or. en

Ändringsförslag 306
Toine Manders

Förslag till förordning
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27) Det är viktigt för alla berörda parter 
att det anges en tydlig koppling mellan den 
här förordningen och direktiv 2006/42/EG 
om maskiner34 så att det tydligt framgår 
vilka krav en viss produkt behöver 
uppfylla.

(27) Det är viktigt för alla berörda parter 
att det anges en tydlig koppling mellan den 
här förordningen och direktiv 2006/42/EG 
om maskiner34 så att överlappning kan 
undvikas och det tydligt framgår vilka 
krav en viss produkt behöver uppfylla.

Or. nl

Ändringsförslag 307
Malcolm Harbour

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – stycke 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Mobila maskiner (kategori U). utgår

Or. en

Ändringsförslag 308
George Lyon

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – stycke 2 – led da (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) Terränghjulingar (ATV)(kategori T).

Or. en

Motivering

För att göra en åtskillnad mellan funktionella jordbruks- och skogsbruksfordon och 
fyrhjulingar med dubbla användningsområden. Se ändring till artikel 3 rörande 
terränghjulingar och terränghjulsbilar för ytterligare motiveringar.

Ändringsförslag 309
George Lyon

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – stycke 2 – led db (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

db) Terränghjulsbil (SbS) (kategori T).

Or. en

Motivering

För att göra en åtskillnad mellan funktionella jordbruks- och skogsbruksfordon och 
fyrhjulingar med dubbla användningsområden. Se ändring till artikel 3 rörande 
terränghjulingar och terränghjulsbilar för ytterligare motiveringar.

Ändringsförslag 310
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Denna förordning ska inte tillämpas på 
utbytbara maskiner som helt och hållet 
lyfts från marken när fordonet som de är 
kopplade till kör på väg.

2. Denna förordning ska inte tillämpas på 
utbytbara maskiner som helt och hållet 
lyfts från marken eller som inte kan röra 
sig runt en vertikal axel när fordonet som 
de är kopplade till kör på väg.
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Or. en

Motivering

En del utbytbara maskiner är med tanke på viktfördelningen utrustade med ett stödjande fritt 
vändhjul. De utbytbara maskinerna är kopplade till traktorn och kan inte röra sig runt den 
vertikala axeln. Detta extra hjul innebär ingen tilläggsrisk för kombinationen fordon-
utbytbara maskiner. Därför är det också ändamålsenligt att undantag görs för sådana 
maskiner i denna förordning.

Ändringsförslag 311
Malcolm Harbour, Amalia Sartori, Andreas Schwab

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Denna förordning ska inte tillämpas på 
utbytbara maskiner som helt och hållet 
lyfts från marken när fordonet som de är 
kopplade till kör på väg.

2. Denna förordning ska inte tillämpas på 
utbytbara maskiner som helt och hållet 
lyfts från marken eller som inte kan röra 
sig runt en vertikal axel när fordonet som 
de är kopplade till kör på väg.

Or. en

Ändringsförslag 312
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Mobila maskiner. utgår

Or. en

Motivering

Mobila maskiner (kategori U) bör inte ingå i denna förordning, eftersom de består av delar 
som används inom andra områden än inom jord- och skogsbruk och som omfattas av annan 
gällande lagstiftning som inte är förenlig med den föreslagna förordningens struktur.
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Ändringsförslag 313
Malcolm Harbour, Amalia Sartori

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Mobila maskiner. utgår

Or. en

Ändringsförslag 314
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 3 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) Bandtraktorer (kategori C).

Or. en

Ändringsförslag 315
Andreas Schwab

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 3 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) Kategorierna T med bokstaven b.

Or. en

Ändringsförslag 316
Malcolm Harbour, Amalia Sartori, Andreas Schwab

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 3 – led ca (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) Bandtraktorer, kategori C.

Or. en

Ändringsförslag 317
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 3 – led cb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

cb) Hjultraktorer för särskilda ändamål 
(kategorierna T4.1 och T4.2).

Or. en

Ändringsförslag 318
Malcolm Harbour, Amalia Sartori, Andreas Schwab

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 3 – led cb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

cb) Hjultraktorer för särskilda ändamål: 
kategorierna T4.1 och T4.2.

Or. en

Ändringsförslag 319
Malcolm Harbour

Förslag till förordning
Artikel 3 – inledningen – led 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. släpfordon: varje draget jordbruks- eller 9. släpfordon: varje draget jordbruks- eller 
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skogsbruksfordon som är främst avsett att 
bära last och konstruerat för att dras av en 
jordbruks- eller skogsbrukstraktor och som 
inte är konstruerat för att behandla 
material [och vars förhållande mellan 
fordonets tekniskt tillåtna största totalvikt 
och vikt i olastat skick är lika med eller 
större än 3,0].

skogsbruksfordon som främst är avsett att 
bära last eller behandla material och 
konstruerat för att dras av en jordbruks-
eller skogsbrukstraktor vars förhållande 
mellan fordonets tekniskt tillåtna största 
totalvikt och vikt i olastat skick är lika med 
eller större än 2,0.

Or. en

Ändringsförslag 320
Malcolm Harbour

Förslag till förordning
Artikel 3 – inledningen – led 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10. utbytbar dragen utrustning: fordon som 
används i jordbruk eller skogsbruk som är 
konstruerat för att dras av en traktor, som 
förändrar eller kompletterar dennas 
funktioner, permanent inkorporerar ett 
redskap eller är konstruerat för att 
behandla material, och som kan inbegripa 
en lastplattform konstruerad och 
tillverkad för att ta emot alla verktyg och 
anordningar som behövs för de 
ändamålen och tillfälligt lagra material 
som framställs eller krävs under arbetet, 
och vars förhållande mellan fordonets 
tekniskt tillåtna största totalvikt och vikt i 
olastat skick är mindre än 3,0.

10. utbytbar dragen utrustning: redskap 
eller maskin som används i jordbruk eller 
skogsbruk som är konstruerat för att dras 
av en traktor, vars förhållande mellan 
fordonets tekniskt tillåtna största totalvikt 
och vikt i olastat skick är mindre än 2,0.  
Om den tekniskt tillåtna största totalvikten 
överskrider 14 000 kg ska redskapet eller 
maskinen i vilket fall som helst 
kategoriseras som släpfordon.

Or. en

Ändringsförslag 321
Malcolm Harbour, Wim van de Camp, Andreas Schwab

Förslag till förordning
Artikel 3 – inledningen – led 43a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

43a. terränghjuling (ATV): ett fordon som 
har en sadel som föraren kan sitta grensle 
över samt styrhandtag för styrkontroll. 
En terränghjuling har följande 
tilläggskännetecken:
Största konstruktionshastighet 60 km/h, 
däcktryck vid konstruktion < 5 kPa 
(0,5 Bar), däckmönster: terräng, 
tumgasreglage, bärande struktur med 
minimiförhållande mellan fordon och 
bärande strukturyta/strukturytor > 25 %,
vikt i körklart tillstånd < 400 kg, 
dragkapacitet för bakre 
kopplingsanordning överensstämmer med 
styrketest > 2 x vikt i körklart tillstånd.

Or. en

Ändringsförslag 322
George Lyon

Förslag till förordning
Artikel 3 – inledningen – led 43a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

43a. terränghjuling (ATV): ett 
motorfordon som är konstruerat för att 
utrustas med fyra lågtrycksdäck och som 
har en sadel som föraren kan sitta grensle 
över samt styrhandtag för styrkontroll. 
En terränghjuling har följande 
tilläggskännetecken:
Största konstruktionshastighet: 60 km/h.
Däcktryck vid konstruktion: <0,5 Bar. 
Däckmönster: terräng (för användning 
utanför vägar).
Tumgasreglage.
Bör uppfylla minst 2 av följande krav på 
bärande struktur:
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i) Bärande struktur med 
minimiförhållande mellan fordon och den 
bärande strukturytan > 25 %.
ii) En enskild bärande struktur ska ha 
minst en minimiyta på 0,2 m².
iii) Den totala bärande strukturen ska ha 
minst en sammanlagd minimiyta på 
0,5 m².
iv) Förhållandet för den totala 
bärförmågan (fordonets tjänstevikt i 
förhållande till maxlasten) >25 %.
Bakre kopplingsanordning: Släpvikt > 2 x 
den egna vikten som styrketest, får inte 
betraktas som tillåten släpvagnsvikt.
Vikt i körklart tillstånd <400 kg.
Markfrigång >180 mm.
Hjulbas till markfrigång: <6.

Or. en

Motivering

För att göra en åtskillnad mellan funktionella jordbruks- och skogsbruksfordon och 
fyrhjulingar med dubbla användningsområden. Se ändring till artikel 3 rörande 
terränghjulingar och terränghjulsbilar för ytterligare motiveringar.

Ändringsförslag 323
George Lyon

Förslag till förordning
Artikel 3 – inledningen – led 43b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

43b. terränghjulsbil (SbS): ett 
motorfordon som konstruerats för att 
transportera personer och/eller gods samt 
för att skuffa eller dra utrustning.
En terränghjulsbil har följande 
tilläggskännetecken:
Största konstruktionshastighet: 60 km/h.
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Förare samt högst två passagerare.
Skålat säte eller helsäte.
Ratt.
Däckmönster: terräng (för användning 
utanför vägar).
Bör uppfylla minst 2 av följande krav på 
bärande struktur:
i) Bärande struktur med 
minimiförhållande mellan fordon och den 
bärande strukturytan > 20 %.
ii) En enskild bärande struktur ska ha 
minst en minimiyta på 0,9 m².
iii) Förhållandet för den totala 
bärförmågan (fordonets tjänstevikt i 
förhållande till maxlasten) >30 %.
Bakre kopplingsanordning: släpvikt > 
1,5 x egen vikt som styrketest, får inte 
betraktas som tillåten släpvagnsvikt.
Vikt i körklart tillstånd <1 100 kg.
Markfrigång >200 mm.
Hjulbas till markfrigång: <8.

Or. en

Motivering

Terränghjulingar och terränghjulsbilar är avsedda för terrängkörning och bör därför tas med 
i denna förordning. De ovanstående definitionerna har lagts fram för att tillåta 
terränghjulingar och terränghjulsbilar att inordnas som nyttofordon och för att se till att de 
inte sammanblandas med fyrhjulingar med dubbla användningsområden, som särskilt 
utformats för både användning på väg och i terräng. Det är lämpligare att de senare 
behandlas i förslaget till förordning om godkännande av och marknadstillsyn för två- och 
trehjuliga fordon och fyrhjulingar (KOM(2010)0542).

Ändringsförslag 324
Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Wim van de Camp

Förslag till förordning
Artikel 4 – inledningen – led 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. kategori T: alla traktorer med hjul. 1. kategori T: alla traktorer med hjul. Varje 
hjultraktorskategori enligt punkterna 2–8 
är också markerad med bokstäverna ”a” 
eller ”b”, som anger vilken maximal 
hastighet traktorn konstruerats för:
– a) ”a” för hjultraktorer konstruerade 
för en maximal hastighet på 40 km/h,
– b) ”b” för hjultraktorer konstruerade 
för en hastighet på mer än 40 km/h.

Or. en

Ändringsförslag 325
Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Wim van de Camp

Förslag till förordning
Artikel 4 – inledningen – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. kategori T1: hjultraktorer konstruerade 
för en maximal hastighet som understiger 
40 km/h, vars minsta spårvidd på den av 
axlarna som är närmast föraren inte 
understiger 1 150 mm, vars vikt i olastat 
och körklart tillstånd överstiger 600 kg och 
vars markfrigång inte överstiger 1 000 mm.

2. kategori T1: hjultraktorer, vars minsta 
spårvidd på den av axlarna som är närmast 
föraren inte understiger 1 150 mm, vars 
vikt i olastat och körklart tillstånd 
överstiger 600 kg och vars markfrigång 
inte överstiger 1 000 mm.

Or. en

Ändringsförslag 326
Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Wim van de Camp

Förslag till förordning
Artikel 4 – inledningen – led 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. kategori T2: hjultraktorer vars minsta 
spårvidd understiger 1 150 mm, vars vikt i 

3. kategori T2: hjultraktorer vars minsta 
spårvidd understiger 1 150 mm, vars vikt i 
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olastat och körklart tillstånd överstiger 
600 kg och vars markfrigång inte 
överstiger 600 mm, konstruerade för en 
maximal hastighet som understiger 
40 km/h. När höjden för traktorns 
tyngdpunkt (mätt från marken) delat med 
medelvärdet för axlarnas minsta spårvidd 
är större än 0,90 begränsas emellertid den 
konstruktionsmässiga maximihastigheten 
till 30 km/h. 

olastat och körklart tillstånd överstiger 
600 kg och vars markfrigång inte 
överstiger 600 mm. Om höjden för 
traktorns tyngdpunkt (mätt från marken) 
delat med medelvärdet för axlarnas minsta 
spårvidd är större än 0,90 begränsas den 
konstruktionsmässiga maximihastigheten 
till 30 km/h.

Or. en

Ändringsförslag 327
Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Wim van de Camp

Förslag till förordning
Artikel 4 – inledningen – led 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. kategori T3: hjultraktorer konstruerade 
för en maximal hastighet på 40 km/h, vars 
vikt i olastat och körklart tillstånd är högst 
600 kg.

4. kategori T3: hjultraktorer, vars vikt i 
olastat och körklart tillstånd är högst 
600 kg; även traktorer med styrhandtag 
för styrkontroll i enlighet med 
artikel 3.43a omfattas.

Or. en

Ändringsförslag 328
Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Wim van de Camp

Förslag till förordning
Artikel 4 – inledningen – led 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. kategori T4: hjultraktorer för särskilda 
ändamål konstruerade för en maximal 
hastighet som inte överstiger 40 km/h.

5. kategori T4: hjultraktorer för särskilda 
ändamål.

Or. en
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Ändringsförslag 329
Malcolm Harbour

Förslag till förordning
Artikel 4 – inledningen – led 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. kategori T5: hjultraktorer konstruerade 
för en maximal hastighet som överstiger 
40 km/h.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 330
Malcolm Harbour

Förslag till förordning
Artikel 4 – inledningen – led 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

19. kategori U: maskiner enligt 
definitionen i direktiv 2006/42/EG vilka är 
självgående och avsedda för användning 
inom jord- eller skogsbruk.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 331
George Lyon

Förslag till förordning
Artikel 4 – inledningen – led 19a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

19a. kategori T6: terränghjulingar (ATV) 
och terränghjulsbilar (SbS).

Or. en
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Motivering

För att göra en åtskillnad mellan funktionella jordbruks- och skogsbruksfordon och 
fyrhjulingar med dubbla användningsområden. Se ändring till artikel 3 rörande 
terränghjulingar och terränghjulsbilar för ytterligare motiveringar. Det är ändamålsenligare 
att funktionella terränghjulingar och terränghjulsbilar betraktas som fordon i T-kategorin 
och inte som fordon i L-kategorin.

Ändringsförslag 332
Pier Antonio Panzeri

Förslag till förordning
Artikel 7 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Trafiksäkerhetskrav Trafik- och funktionssäkerhetskrav

Or. en

Ändringsförslag 333
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – led n

Kommissionens förslag Ändringsförslag

n) skydd baktill, utgår

Or. en

Motivering

Trafiksäkerhetskrav: inte tillämpliga och inte relevanta för traktorer.

Ändringsförslag 334
Malcolm Harbour, Amalia Sartori, Andreas Schwab

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – led n
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

n) skydd baktill, utgår

Or. en

Ändringsförslag 335
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – led o

Kommissionens förslag Ändringsförslag

o) sidoskydd, utgår

Or. en

Motivering

Trafiksäkerhetskrav: inte tillämpliga och inte relevanta för traktorer.

Ändringsförslag 336
Malcolm Harbour, Amalia Sartori, Andreas Schwab

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – led o

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(o) sidoskydd, utgår

Or. en

Ändringsförslag 337
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska ha befogenhet att i 
enlighet med artikel 57 anta en delegerad 
akt om fastställande av närmare tekniska 
krav, inbegripet provningsförfaranden och 
gränsvärden i förekommande fall, för de 
frågor som förtecknas i punkt 2 för att 
garantera en hög nivå på 
trafiksäkerheten.

4. För att garantera en hög nivå på 
funktionssäkerheten ska kommissionen ha 
befogenhet att i enlighet med artikel 57 
anta en delegerad akt om fastställande av 
närmare tekniska krav, inbegripet 
provningsförfaranden och gränsvärden i 
förekommande fall, för de frågor som 
förtecknas i punkt 2. De närmare tekniska 
kraven ska, i förekommande fall, 
garantera att fordon med en maximal 
hastighet på över 40 km/h, med undantag 
av dragna redskap (kategori S) ska ha en 
trafiksäkerhetsnivå avseende 
bromsverkan och antilåsningssystem som 
motsvarar motorfordon och deras 
släpvagnar.

Or. en

Motivering

ABS är en ny teknik för jordbruks- och skogsbruksfordon. De detaljerade villkoren och 
tidpunkten för införandet ska utgöra en del av den mer detaljerade utvärdering som 
kommissionen ska göra vid utvecklingen av den delegerade akten.

Ändringsförslag 338
Malcolm Harbour, Amalia Sartori

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska ha befogenhet att i 
enlighet med artikel 57 anta en delegerad 
akt om fastställande av närmare tekniska 
krav, inbegripet provningsförfaranden och 
gränsvärden i förekommande fall, för de 
frågor som förtecknas i punkt 2 för att 
garantera en hög nivå på 
trafiksäkerheten.

4. För att garantera en hög 
trafiksäkerhetsnivå ska kommissionen ha 
befogenhet att i enlighet med artikel 57 
anta en delegerad akt om fastställande av 
närmare tekniska krav, inbegripet 
provningsförfaranden och gränsvärden i 
förekommande fall, för de frågor som 
förtecknas i punkt 2. De närmare tekniska 
kraven ska, i förekommande fall, 
garantera att fordon med en maximal 



AM\881687SV.doc 25/71 PE475.768v01-00

SV

hastighet på över 40 km/h, med undantag 
av dragna redskap (kategori S) ska ha en 
trafiksäkerhetsnivå avseende 
bromsverkan och antilåsningssystem som 
motsvarar motorfordon och deras 
släpvagnar.

Or. en

Ändringsförslag 339
Pier Antonio Panzeri

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) installation och underhåll,
(Det bör läggas till i bilaga I och bli 
tillämpligt på alla relevanta 
fordonskategorier.)

Or. en

Ändringsförslag 340
Pier Antonio Panzeri

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led bb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

bb) kontrollsystemens säkerhet och 
tillförlitlighet, inklusive kraftuttag till 
dragna maskiner,
(Det bör läggas till i bilaga I och bli 
tillämpligt på alla relevanta 
fordonskategorier.)

Or. en
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Ändringsförslag 341
Pier Antonio Panzeri

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led bc (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

bc) skydd mot mekaniska risker,
(Det bör läggas till i bilaga I och bli 
tillämpligt på alla relevanta 
fordonskategorier.)

Or. en

Ändringsförslag 342
Pier Antonio Panzeri

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ea) ergonomi (inklusive förutsebar 
felaktig användning, kontrollsystemens 
användbarhet, kontrollsystemens 
åtkomlighet för att undvika oavsiktlig 
aktivering, anpassning av gränssnittet 
mellan förare och fordon enligt 
förutsebara egenskaper hos föraren, 
ingrepp från operatörens sida),
(Det bör läggas till i bilaga I och bli 
tillämpligt på alla relevanta 
fordonskategorier.)

Or. en

Ändringsförslag 343
Pier Antonio Panzeri

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led ka (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

ka) skydd och skyddsanordningar, 
(Det bör läggas till i bilaga I och bli 
tillämpligt på alla relevanta 
fordonskategorier.)

Or. en

Ändringsförslag 344
Pier Antonio Panzeri

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led kb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

kb) risk för förlust av stabilitet,
(Det bör läggas till i bilaga I och bli 
tillämpligt på alla relevanta 
fordonskategorier.)

Or. en

Ändringsförslag 345
Pier Antonio Panzeri

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led ma (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ma) material och produkter,
(Det bör läggas till i bilaga I och bli 
tillämpligt på alla relevanta 
fordonskategorier.)

Or. en



PE475.768v01-00 28/71 AM\881687SV.doc

SV

Ändringsförslag 346
Pier Antonio Panzeri

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led mb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

mb) batterier,
(Det bör läggas till i bilaga I och bli 
tillämpligt på alla relevanta 
fordonskategorier.)

Or. en

Ändringsförslag 347
Pier Antonio Panzeri

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led mc (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

mc) bromssystem, inklusive 
parkeringsfunktioner,
(Det bör läggas till i bilaga I och bli 
tillämpligt på alla relevanta 
fordonskategorier.)

Or. en

Ändringsförslag 348
Malcolm Harbour, Amalia Sartori, Andreas Schwab

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om inte annat överenskommits med 
fordonets köpare ska intyget om 
överensstämmelse upprättas på ett officiellt
språk i den medlemsstat där fordonet 

3. Om inte annat överenskommits med 
fordonets köpare ska intyget om 
överensstämmelse upprättas på ett av EU:s
officiella språk enligt tillverkarens val.
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köps.

Or. en

Ändringsförslag 349
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Intyg om överensstämmelse ska 
utformas på ett sådant sätt att det inte går 
att förfalska. Det papper som används ska 
därför skyddas antingen av färggrafik eller 
av en vattenstämpel med tillverkarens 
identifikationsmärke.

4. Intyg om överensstämmelse ska 
utformas på ett sådant sätt att det inte går 
att förfalska. Det papper som används ska 
därför skyddas på lämpligt sätt, med hjälp 
av färggrafik eller en vattenstämpel med 
tillverkarens identifikationsmärke.

Or. en

Motivering

Det finns många fler sätt att skydda ett intyg om överensstämmelse, såsom hologram. Valet 
ska vara tillverkarens, förordningen ska bara ge några icke-bindande exempel.

Ändringsförslag 350
Malcolm Harbour, Andreas Schwab

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Intyg om överensstämmelse ska 
utformas på ett sådant sätt att det inte går 
att förfalska. Det papper som används ska 
därför skyddas antingen av färggrafik eller 
av en vattenstämpel med tillverkarens 
identifikationsmärke.

4. Intyg om överensstämmelse ska 
utformas på ett sådant sätt att det inte går 
att förfalska. Det papper som används ska 
därför skyddas på lämpligt sätt, med hjälp 
av färggrafik eller en vattenstämpel med 
tillverkarens identifikationsmärke.

Or. en
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Ändringsförslag 351
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. För färdigbyggda fordon ska 
möjligheten enligt punkt 1 tillämpas i 
tolv månader från och med den dag då 
giltighetstiden för EU-typgodkännandet 
gick ut, och för etappvis färdigbyggda 
fordon i 18 månader från den dagen.

2. För färdigbyggda fordon ska 
möjligheten enligt punkt 1 tillämpas i 
24 månader från och med den dag då 
giltighetstiden för EU-typgodkännandet 
gick ut, och för etappvis färdigbyggda 
fordon i 30 månader från den dagen.

Or. en

Motivering

Fordon i slutet på serier. Denna ändring har införts för att anpassa denna förordning till 
artikel 10 i direktiv 2003/37/EG.

Ändringsförslag 352
Malcolm Harbour, Amalia Sartori, Andreas Schwab

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. För färdigbyggda fordon ska 
möjligheten enligt punkt 1 tillämpas i tolv
månader från och med den dag då 
giltighetstiden för EU-typgodkännandet 
gick ut, och för etappvis färdigbyggda 
fordon i 18 månader från den dagen.

2. För färdigbyggda fordon ska 
möjligheten enligt punkt 1 tillämpas i 
24 månader från och med den dag då 
giltighetstiden för EU-typgodkännandet 
gick ut, och för etappvis färdigbyggda 
fordon i 30 månader från den dagen.

Or. en

Ändringsförslag 353
Pier Antonio Panzeri

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. För färdigbyggda fordon ska 
möjligheten enligt punkt 1 tillämpas i 
tolv månader från och med den dag då 
giltighetstiden för EU-typgodkännandet 
gick ut, och för etappvis färdigbyggda 
fordon i 18 månader från den dagen.

2. För färdigbyggda fordon ska 
möjligheten enligt punkt 1 tillämpas i 
24 månader från och med den dag då 
giltighetstiden för EU-typgodkännandet 
gick ut, och för etappvis färdigbyggda
fordon i 30 månader från den dagen.

Or. en

Ändringsförslag 354
Toine Manders

Förslag till förordning
Kapitel 12a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

KAPITEL XIIa
BRUK AV FORDON PÅ ALLMÄN VÄG

Artikel 35a
1. Ett fordon får användas på allmän väg 
om det uppfyller kraven på dimension, 
vikt, säkerhet, ljus och försäkring för 
fordon på allmän väg samt om det 
framförs av en behörig person med ett 
EU-körkort för ett sådant fordon.
2. Om fordonet inte uppfyller de krav som 
ställs på fordon på allmän väg ska det 
betraktas som ”ovanlig transport” och 
också transporteras eller åtföljas på det 
sättet.

Or. nl

Ändringsförslag 355
Malcolm Harbour, Andreas Schwab

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska, vid sidan av sina 
bedömningar i enlighet med artikel 36.1, 
noga beakta 
typgodkännandemyndighetens resultat.

Or. en

Ändringsförslag 356
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Förslag till förordning
Artikel 44 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Fullständiga provningsrapporter som 
utfärdas på grundval av standardiserade 
OECD-koder som förtecknas i bilaga I och 
som godkänts enligt OECD:s allmänna 
regler, får användas som alternativ till 
provningsrapporter som upprättats enligt 
denna förordning eller dess 
särförordningar.

2. Provningsrapporter som utfärdas på 
grundval av standardiserade OECD-koder 
som förtecknas i bilaga I eller likvärdiga 
standarder, får användas som alternativ till 
provningsrapporter som upprättats enligt 
denna förordning eller dess 
särförordningar. Det särskilda 
typgodkännandet får utfärdas av 
typgodkännandemyndigheten eller, i 
relevanta fall, av OECD, efter 
tillverkarens eget val.

Or. en

Motivering

Det specifika EU-typgodkännande som utfärdas av typgodkännandemyndigheten är redan 
obligatoriskt för att erhålla fullt EU-typgodkännande av färdigbyggda fordon. Om OECD:s 
godkännande görs obligatoriskt kommer vi att få ett system med dubbla 
godkännandeförfaranden och höga kostnader (en traktorfamilj kan ha 2–3 traktorhytter). 
OECD är inte ett EU-organ och det samordningscenter som utfärdar det slutliga 
godkännandet hör inte på något sätt samman med typgodkännandemyndigheten. Tillverkarna 
kan inte tvingas anslå ytterligare medel till OECD. 

Ändringsförslag 357
Malcolm Harbour, Amalia Sartori, Andreas Schwab
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Förslag till förordning
Artikel 44 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Fullständiga provningsrapporter som 
utfärdas på grundval av standardiserade 
OECD-koder som förtecknas i bilaga I och 
som godkänts enligt OECD:s allmänna 
regler, får användas som alternativ till 
provningsrapporter som upprättats enligt 
denna förordning eller dess 
särförordningar.

2. Provningsrapporter som utfärdas på 
grundval av standardiserade OECD-koder 
som förtecknas i bilaga I eller likvärdiga 
standarder, får användas som alternativ till 
provningsrapporter som upprättats enligt 
denna förordning eller dess 
särförordningar. Det särskilda 
typgodkännandet får utfärdas av 
typgodkännandemyndigheten eller, i 
relevanta fall, av OECD, efter 
tillverkarens eget val.

Or. en

Ändringsförslag 358
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Förslag till förordning
Kapitel 16 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

TILLGÅNG TILL REPARATIONS- OCH 
UNDERHÅLLSINFORMATION OM 
FORDONET

TILLGÅNG TILL REPARATIONS- OCH 
UNDERHÅLLSINFORMATION OM 
TRAKTORN

Or. en

Motivering

I linje med den Europaparlamentsstudie som genomförts på begäran av IMCO-utskottet, där 
man efterlyser en skräddarsydd lagstiftning för reparations- och underhållsinformation om 
fordon för jord- eller skogsbruk, och i överensstämmelse med proportionalitetsprincipen, bör 
kraven på reparations- och underhållsinformation endast gälla för traktorer och inte fordon i 
kategori R (släpfordon) eller kategori S (utbytbar dragen utrustning), eftersom dessa 
fordonskategorier endast tillverkas i små mängder och i flera olika modeller och först och 
främst av små och medelstora företag.
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Ändringsförslag 359
Malcolm Harbour, Amalia Sartori

Förslag till förordning
Kapitel 16 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

TILLGÅNG TILL REPARATIONS- OCH 
UNDERHÅLLSINFORMATION OM 
FORDONET

TILLGÅNG TILL REPARATIONS- OCH 
UNDERHÅLLSINFORMATION OM 
TRAKTORN

Or. en

Ändringsförslag 360
Andreas Schwab

Förslag till förordning
Kapitel 16 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

TILLGÅNG TILL REPARATIONS- OCH 
UNDERHÅLLSINFORMATION OM 
FORDONET

utgår

Or. en

Ändringsförslag 361
Andreas Schwab

Förslag till förordning
Artikel 47

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 47 utgår
Tillverkarnas skyldigheter

1. Tillverkarna ska tillhandahålla 
obegränsad och standardiserad tillgång 
till reparations- och 
underhållsinformation om fordonet till 
oberoende aktörer genom webbplatser på 
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ett enkelt tillgängligt och direkt sätt. 
Denna tillgång ska särskilt ges på ett sätt 
som är icke-diskriminerande jämfört med 
de former eller den tillgång som gäller för 
auktoriserade återförsäljande och 
reparatörer.
Informationen ska omfatta all 
information som krävs för att installera 
delar eller utrustning på fordon.
2. Tillverkarna ska även ge oberoende 
aktörer, auktoriserade återförsäljare och 
reparatörer tillgång till 
utbildningsmaterial.
3. Den information som avses i punkt 1 
ska minst omfatta följande: 
a) fordonets unika identifieringsnummer,
b) servicehandböcker inklusive 
reparations- och underhållsregister,
c) tekniska manualer,
d) komponent- och diagnosinformation 
(t.ex. högsta respektive lägsta teoretiska 
mätvärden),
e) kopplingsscheman,
f) diagnostiska felkoder, inklusive 
tillverkarspecifika koder,
g) identifieringsnummer för 
mjukvarukalibrering för en viss 
fordonstyp,
h) information om, och förmedlad med 
hjälp av, märkesskyddade verktyg och 
utrustning,
i) information om dataregistrering samt 
dubbelriktade övervaknings- och 
provningsdata,
j) arbetsenheter.
4. Auktoriserade återförsäljare eller 
reparatörer som ingår i en viss 
fordonstillverkares distributionsnät ska 
betraktas som oberoende aktörer i den 
mening som avses i denna förordning, om 
de tillhandahåller reparations- och 
underhållstjänster för fordon som 
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omfattas av en annan tillverkares 
distributionsnät i vilket de inte ingår.
5. Information om reparation och 
underhåll av fordonen ska alltid vara 
tillgänglig, utom när underhållsarbete 
måste utföras på informationssystemen.
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6. För tillverkning och underhåll av 
ersättnings- eller servicekomponenter 
samt diagnosverktyg och
provningsutrustning som är 
OBD-kompatibla ska tillverkarna, på ett 
sätt som inte diskriminerar, tillhandahålla 
relevant OBD-information samt 
information om reparation och underhåll 
av fordonen till alla berörda företag som 
tillverkar eller reparerar komponenter, 
diagnosverktyg eller provningsutrustning.
7. För utformning och tillverkning av 
fordonssystem för 
alternativbränsletraktorer ska 
tillverkarna, på ett sätt som inte 
diskriminerar, tillhandahålla relevant 
OBD-information samt information om 
reparation och underhåll av fordonen till 
alla berörda företag som tillverkar, 
installerar eller reparerar utrustning för 
alternativbränslefordon.
8. När tillverkaren ansöker om 
EU-typgodkännande eller nationellt 
typgodkännande ska han för 
godkännandemyndigheten styrka att han 
följer denna förordning i fråga om den 
information som krävs enligt denna 
artikel.
Om sådan information inte finns 
tillgänglig eller inte överensstämmer med 
denna förordning och dess 
genomförandeåtgärder vid den 
tidpunkten, ska tillverkaren tillhandahålla 
den inom sex månader räknat från 
datumet för typgodkännandet.
9. Om uppgifter som styrker 
överensstämmelsen med denna 
förordning inte tillhandhålls inom denna 
tid, ska godkännandemyndigheten vidta 
lämpliga åtgärder för att se till att 
bestämmelserna efterlevs.
10. Tillverkaren ska på sina webbplatser 
tillhandahålla ändringar och tillägg till 
informationen om reparation och 
underhåll av fordon samtidigt som dessa 
ställs till förfogande för auktoriserade 
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reparatörer.
11. Om ett fordons reparations- och 
underhållsregister lagras i en central 
databas hos tillverkaren eller för dennes 
räkning, ska oberoende reparatörer ha 
kostnadsfri tillgång till detta register och 
kunna föra in uppgifter om reparation 
och underhåll som de utfört.
12. Kommissionen ska ges befogenhet att i 
enlighet med artikel 57 anta en delegerad 
akt där närmare krav fastställs om 
tillgång till reparations- och 
underhållsinformation, särskilt i fråga om 
tekniska specifikationer om det sätt på 
vilket reparations- och 
underhållsinformation om fordonet ska 
tillhandahållas.

Or. en

Ändringsförslag 362
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Förslag till förordning
Artikel 47 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Tillverkarna ska tillhandahålla obegränsad
och standardiserad tillgång till 
reparations- och underhållsinformation om 
fordonet till oberoende aktörer genom 
webbplatser på ett enkelt tillgängligt och 
direkt sätt. Denna tillgång ska särskilt ges 
på ett sätt som är icke-diskriminerande 
jämfört med de former eller den tillgång 
som gäller för auktoriserade återförsäljande 
och reparatörer.

Tillverkarna ska tillhandahålla jämförbar
tillgång till reparations- och 
underhållsinformation om traktorn till 
auktoriserade återförsäljare, reparatörer 
och oberoende aktörer genom webbplatser 
och enligt ett standardiserat format på ett 
enkelt tillgängligt och direkt sätt. Denna 
tillgång ska särskilt ges på ett sätt som är 
icke-diskriminerande jämfört med den 
tillgång som gäller för auktoriserade 
återförsäljare och reparatörer.

Or. en
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Motivering

Oberoende aktörer ska ges samma information som auktoriserade återförsäljare och 
reparatörer. Informationen ska ges i ett standardiserat format och på ett 
icke-diskriminerande sätt. Ändringsförslaget syftar till att understryka att alla aktörer är 
jämbördiga inför tillverkaren. Den information som ska tillhandahållas finns angiven i 
artikel 47.3.

Ändringsförslag 363
Malcolm Harbour

Förslag till förordning
Artikel 47 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Tillverkarna ska tillhandahålla obegränsad 
och standardiserad tillgång till 
reparations- och underhållsinformation om 
fordonet till oberoende aktörer genom 
webbplatser på ett enkelt tillgängligt och 
direkt sätt. Denna tillgång ska särskilt ges 
på ett sätt som är icke-diskriminerande
jämfört med de former eller den tillgång 
som gäller för auktoriserade 
återförsäljande och reparatörer.

Tillverkarna ska tillhandahålla lika tillgång 
till reparations- och underhållsinformation 
om fordonet till auktoriserade 
återförsäljare, reparatörer och oberoende 
aktörer genom webbplatser och enligt ett 
standardiserat format på ett enkelt 
tillgängligt och direkt sätt. Denna tillgång 
ska ges på ett icke-diskriminerande sätt.
Programvara som är nödvändig för att 
säkerhets- och miljöanläggningar ska 
fungera korrekt ska begränsas till 
reparation och underhåll, vilket utesluter 
programvara för att ändra parametrar 
och uppgifter.

Or. en

Ändringsförslag 364
Amalia Sartori

Förslag till förordning
Artikel 47 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Till dess att kommissionen har antagit en 
gemensam standard för den information 
som tillhandahålls oberoende aktörer ska 
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denna information lämnas på ett enhetligt 
sätt och kunna behandlas med en rimlig 
arbetsinsats.

Or. en

Motivering

Principer för övergångsåtgärder som ska tillämpas till dess att kommissionen har antagit en 
gemensam standard.

Ändringsförslag 365
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Förslag till förordning
Artikel 47 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Informationen ska omfatta all information 
som krävs för att installera delar eller 
utrustning på fordon.

Informationen ska omfatta all information 
som krävs för att installera delar eller 
utrustning på traktorer.

Or. en

Motivering

I linje med den Europaparlamentsstudie som genomförts på begäran av IMCO-utskottet, där 
man efterlyser en skräddarsydd lagstiftning för reparations- och underhållsinformation om 
fordon för jord- eller skogsbruk, och i överensstämmelse med proportionalitetsprincipen, bör 
kraven på reparations- och underhållsinformation endast gälla för traktorer och inte fordon i 
kategori R (släpfordon) eller kategori S (utbytbar dragen utrustning), eftersom dessa 
fordonskategorier endast tillverkas i små mängder och i flera olika modeller och först och 
främst av små och medelstora företag.

Ändringsförslag 366
Malcolm Harbour, Amalia Sartori

Förslag till förordning
Artikel 47 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Informationen ska omfatta all information 
som krävs för att installera delar eller 

Informationen ska omfatta all information 
som krävs för att installera delar eller 
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utrustning på fordon. utrustning på traktorer.

Or. en

Ändringsförslag 367
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Förslag till förordning
Artikel 47 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Till dess att kommissionen har antagit 
en gemensam standard för den 
information som tillhandahålls oberoende 
aktörer ska denna information lämnas på 
ett enhetligt sätt och kunna behandlas 
med en rimlig arbetsinsats.

Or. en

Motivering

Principer för övergångsåtgärder som ska tillämpas till dess att kommissionen har antagit en 
gemensam standard.

Ändringsförslag 368
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Förslag till förordning
Artikel 47 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Tillverkarna ska även ge oberoende 
aktörer, auktoriserade återförsäljare och 
reparatörer tillgång till utbildningsmaterial.

2. Med undantag för programvara för att 
ändra parametrar och uppgifter ska
tillverkarna även ge oberoende aktörer, 
auktoriserade återförsäljare och reparatörer 
tillgång till utbildningsmaterial och 
dithörande lämpliga verktyg. De ska även 
ge dem lämplig utbildning om 
programvarunedladdning och hantering 
av diagnostiska felkoder.
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Or. en

Motivering

Programvaran får inte ändras av någon aktör (vare sig auktoriserad eller oberoende). Detta 
är otillåtet. Endast tillverkarna har rätt och behörighet att ändra i programvaran. Aktörerna 
kan endast ladda ned programvaran på en traktorenhet.

Ändringsförslag 369
Amalia Sartori

Förslag till förordning
Artikel 47 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Tillverkarna ska även ge oberoende 
aktörer, auktoriserade återförsäljare och 
reparatörer tillgång till utbildningsmaterial.

2. Med undantag för programvara för att 
ändra parametrar och uppgifter ska
tillverkarna även ge oberoende aktörer, 
auktoriserade återförsäljare och reparatörer 
tillgång till utbildningsmaterial och 
dithörande lämpliga verktyg. De ska även 
ge dem lämplig utbildning om 
programvarunedladdning och hantering 
av diagnostiska felkoder.

Or. en

Motivering

Programvaran får inte ändras av någon aktör (vare sig auktoriserad eller oberoende). Detta 
är otillåtet. Endast tillverkarna har rätt och behörighet att ändra i programvaran. Aktörerna 
kan endast ladda ned programvaran på en traktorenhet.

Ändringsförslag 370
Malcolm Harbour

Förslag till förordning
Artikel 47 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Tillverkarna ska även ge oberoende 
aktörer, auktoriserade återförsäljare och 

2. Tillverkarna ska även ge auktoriserade 
återförsäljare och reparatörer liksom
oberoende aktörer tillgång till 
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reparatörer tillgång till utbildningsmaterial. utbildningsmaterial och nödvändiga 
verktyg (med undantag för programvara 
för att ändra parametrar och uppgifter).

Or. en

Ändringsförslag 371
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Förslag till förordning
Artikel 47 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. För att garantera fordonets 
funktionssäkerhet och miljöskydd bör en 
standard utarbetas och införas av den 
relevanta nationella myndigheten för att 
utfärda intyg om reparatörernas färdighet 
och skicklighet. Tillverkarna ska erbjuda 
särskild och lämplig utbildning till ett 
rimligt pris. 

Or. en

Motivering

En traktor är en mycket komplex och icke standardiserad produkt: det finns över tusen olika 
traktormodeller på marknaden. Det räcker inte med en manual eller en webbplats för att 
reparera en traktor. Redan i dag kontrollerar tillverkarna vilket tekniskt kunnande de 
auktoriserade reparatörerna har och erbjuder dem lämplig utbildning. Det måste även 
utfärdas intyg om oberoende aktörers färdighet och skicklighet.

Ändringsförslag 372
Amalia Sartori

Förslag till förordning
Artikel 47 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. För att garantera fordonets 
funktionssäkerhet och miljöskydd bör en 
standard utarbetas och införas av den 
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relevanta nationella myndigheten för att 
utfärda intyg om reparatörernas färdighet 
och skicklighet. Tillverkarna ska erbjuda 
särskild och lämplig utbildning till ett 
rimligt pris. 

Or. en

Motivering

En traktor är en mycket komplex och icke standardiserad produkt: det finns över tusen olika 
traktormodeller på marknaden. Det räcker inte med en manual eller en webbplats för att 
reparera en traktor. Redan i dag kontrollerar tillverkarna vilket tekniskt kunnande de 
auktoriserade reparatörerna har och erbjuder dem lämplig utbildning. Det måste även 
utfärdas intyg om oberoende aktörers färdighet och skicklighet.

Ändringsförslag 373
Pier Antonio Panzeri

Förslag till förordning
Artikel 47 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. För att garantera fordonets säkerhet 
och dess miljöprestanda bör en standard 
införas av den relevanta nationella 
myndigheten för att utfärda intyg om 
reparatörernas färdighet och skicklighet. 
Tillverkarna ska erbjuda särskild och 
lämplig utbildning till ett rimligt pris. 

Or. en

Ändringsförslag 374
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Förslag till förordning
Artikel 47 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den information som avses i punkt 1 ska 
minst omfatta följande:

3. Den information som avses i punkt 1 ska 
omfatta följande:
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Or. en

Motivering

Den konsekvensbedömning som åtföljer förslaget till förordning tar inte upp frågan om 
reparations- och underhållsinformation. Detta strider mot principerna om smart lagstiftning, 
vilka Europaparlamentet godkänt. Att rätt och slätt kopiera den reparations- och 
underhållsinformation som krävs för fordon och nyttofordon är inte lämpligt. Det behövs en 
skräddarsydd lagstiftning för tillgång till reparations- och underhållsinformation för 
traktorer som stämmer överens med deras specifika egenskaper, vilket också framhålls i den 
översiktsrapport om tillgång till reparations- och underhållsinformation som begärdes av 
IMCO-utskottet. 

Ändringsförslag 375
Amalia Sartori

Förslag till förordning
Artikel 47 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den information som avses i punkt 1 ska
minst omfatta följande:

3. Den information som avses i punkt 1 ska 
omfatta följande:

Or. en

Motivering

Den information som anges bygger inte på en sund utvärdering. Den konsekvensbedömning 
som åtföljer förslaget till förordning tar inte upp frågan om reparations- och 
underhållsinformation. Detta strider mot principerna om smart lagstiftning, vilka 
Europaparlamentet nyligen godkände. Att rätt och slätt kopiera den reparations- och 
underhållsinformation som krävs för personbilar (förordning (EG) nr 715/2007) och 
nyttofordon (förordning (EG) nr 595/2009) är därför olämpligt. Det behövs en skräddarsydd 
lagstiftning för tillgång till reparations- och underhållsinformation för traktorer som stämmer 
överens med deras specifika egenskaper, vilket också framhålls i den översiktsrapport om 
tillgång till reparations- och underhållsinformation som begärdes av IMCO-utskottet. 

Ändringsförslag 376
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Förslag till förordning
Artikel 47 – punkt 3 – led g
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) identifieringsnummer för 
mjukvarukalibrering för en viss 
fordonstyp,

g) programkomponentnummer för en viss 
fordonstyp,

Or. en

Motivering

Programvaran är en del av fordonet precis som en fysisk del (t.ex. växel eller bult). En 
programvara har ett komponentnummer med uppgifter om egenskaper och fordonstyp där 
den kan laddas ned. Denna information ges för närvarande till auktoriserade reparatörer.

Ändringsförslag 377
Amalia Sartori

Förslag till förordning
Artikel 47 – punkt 3 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) identifieringsnummer för 
mjukvarukalibrering för en viss 
fordonstyp,

g) programkomponentnummer för en viss 
fordonstyp,

Or. en

Motivering

Programvaran är en del av fordonet precis som en fysisk del (t.ex. växel eller bult). En 
programvara har ett komponentnummer med uppgifter om egenskaper och fordonstyp där 
den kan laddas ned. Denna information ges för närvarande till auktoriserade reparatörer.

Ändringsförslag 378
Pier Antonio Panzeri

Förslag till förordning
Artikel 47 – punkt 3 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) identifieringsnummer för g) programkomponentnummer för en viss 
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mjukvarukalibrering för en viss fordonstyp, fordonstyp,

Or. en

Ändringsförslag 379
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Förslag till förordning
Artikel 47 – punkt 3 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) information om dataregistrering samt 
dubbelriktade övervaknings- och 
provningsdata,

i) teknisk information,

Or. en

Motivering

Traktorsektorn omfattas inte av dubbelriktad övervakning. Detta beror främst på att traktorer 
tillverkas i flera olika modeller och i begränsade serier i motsatts till bilar. Det råder inget 
tvivel om att en sådan investering är berättigad för bilar, men däremot överdriven för 
traktorer. Tillverkarna ger allmän information till samtliga reparatörer, oavsett om de är 
oberoende eller auktoriserade.

Ändringsförslag 380
Amalia Sartori

Förslag till förordning
Artikel 47 – punkt 3 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) information om dataregistrering samt 
dubbelriktade övervaknings- och 
provningsdata,

i) teknisk information,

Or. en

Motivering

Traktorsektorn omfattas inte av dubbelriktad övervakning. Detta beror främst på att traktorer 
tillverkas i flera olika modeller och i begränsade serier i motsatts till bilar. Det råder inget 
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tvivel om att en sådan investering är berättigad för bilar, men däremot överdriven för 
traktorer. Tillverkarna ger allmän information till samtliga reparatörer, oavsett om de är 
oberoende eller auktoriserade.

Ändringsförslag 381
Pier Antonio Panzeri

Förslag till förordning
Artikel 47 – punkt 3 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) information om dataregistrering samt 
dubbelriktade övervaknings- och
provningsdata,

i) information om dataregistrering,
provningsdata och teknisk information,

Or. en

Ändringsförslag 382
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Förslag till förordning
Artikel 47 – punkt 3 – led j

Kommissionens förslag Ändringsförslag

j) arbetsenheter. utgår

Or. en

Motivering

Detta krav finns inte med i förordning (EG) nr 715/2007 eller i förordning (EG) nr 595/2009 
om överensstämmelse respektive reparations- och underhållsinformation om bilar och 
lastbilar. Arbetsenheter används vanligtvis av tillverkare för att hantera garantianspråk. 
Garantier hänför sig inte till oberoende aktörer, och det finns därför inget behov av att 
tillhandhålla denna information.

Ändringsförslag 383
Amalia Sartori

Förslag till förordning
Artikel 47 – punkt 3 – led j
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

j) arbetsenheter. utgår

Or. en

Motivering

Detta krav finns inte med i förordning (EG) nr 715/2007 eller i förordning (EG) nr 595/2009 
om överensstämmelse respektive reparations- och underhållsinformation om bilar och 
lastbilar. Arbetsenheter används vanligtvis av tillverkare för att hantera garantianspråk. 
Garantier hänför sig inte till oberoende aktörer, och det finns därför inget behov av att 
tillhandhålla denna information.

Ändringsförslag 384
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Förslag till förordning
Artikel 47 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Auktoriserade återförsäljare eller 
reparatörer som ingår i en viss 
fordonstillverkares distributionsnät ska 
betraktas som oberoende aktörer i den 
mening som avses i denna förordning, om 
de tillhandahåller reparations- och 
underhållstjänster för fordon som omfattas 
av en annan tillverkares distributionsnät i 
vilket de inte ingår.

4. Auktoriserade återförsäljare eller 
reparatörer som ingår i en viss 
traktortillverkares distributionsnät ska 
betraktas som oberoende aktörer i den 
mening som avses i denna förordning, om 
de tillhandahåller reparations- och 
underhållstjänster för traktorer som 
omfattas av en annan tillverkares 
distributionsnät i vilket de inte ingår.

Or. en

Ändringsförslag 385
Malcolm Harbour, Amalia Sartori

Förslag till förordning
Artikel 47 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Auktoriserade återförsäljare eller 4. Auktoriserade återförsäljare eller 
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reparatörer som ingår i en viss 
fordonstillverkares distributionsnät ska 
betraktas som oberoende aktörer i den 
mening som avses i denna förordning, om 
de tillhandahåller reparations- och 
underhållstjänster för fordon som omfattas 
av en annan tillverkares distributionsnät i 
vilket de inte ingår.

reparatörer som ingår i en viss 
traktortillverkares distributionsnät ska 
betraktas som oberoende aktörer i den 
mening som avses i denna förordning, om 
de tillhandahåller reparations- och 
underhållstjänster för traktorer som 
omfattas av en annan tillverkares 
distributionsnät i vilket de inte ingår.

Or. en

Ändringsförslag 386
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Förslag till förordning
Artikel 47 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Information om reparation och underhåll 
av fordonen ska alltid vara tillgänglig, 
utom när underhållsarbete måste utföras på 
informationssystemen.

5. Information om reparation och underhåll 
av traktorerna ska alltid vara tillgänglig, 
utom när underhållsarbete måste utföras på 
informationssystemen.

Or. en

Ändringsförslag 387
Malcolm Harbour, Amalia Sartori

Förslag till förordning
Artikel 47 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Information om reparation och underhåll 
av fordonen ska alltid vara tillgänglig, 
utom när underhållsarbete måste utföras på 
informationssystemen.

5. Information om reparation och underhåll 
av traktorerna ska alltid vara tillgänglig, 
utom när underhållsarbete måste utföras på 
informationssystemen.

Or. en
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Ändringsförslag 388
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Förslag till förordning
Artikel 47 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. För tillverkning och underhåll av 
ersättnings- eller servicekomponenter samt 
diagnosverktyg och provningsutrustning 
som är OBD-kompatibla ska tillverkarna, 
på ett sätt som inte diskriminerar, 
tillhandahålla relevant OBD-information 
samt information om reparation och 
underhåll av fordonen till alla berörda 
företag som tillverkar eller reparerar 
komponenter, diagnosverktyg eller 
provningsutrustning.

6. För tillverkning och underhåll av 
ersättnings- eller servicekomponenter samt 
diagnosverktyg och provningsutrustning 
som är OBD-kompatibla ska tillverkarna, 
på ett sätt som inte diskriminerar, 
tillhandahålla relevant OBD-information 
samt information om reparation och 
underhåll av traktorerna till alla berörda 
företag som tillverkar eller reparerar 
komponenter, diagnosverktyg eller 
provningsutrustning.

Or. en

Ändringsförslag 389
Amalia Sartori

Förslag till förordning
Artikel 47 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. För tillverkning och underhåll av 
ersättnings- eller servicekomponenter samt 
diagnosverktyg och provningsutrustning 
som är OBD-kompatibla ska tillverkarna, 
på ett sätt som inte diskriminerar, 
tillhandahålla relevant OBD-information 
samt information om reparation och 
underhåll av fordonen till alla berörda 
företag som tillverkar eller reparerar 
komponenter, diagnosverktyg eller 
provningsutrustning.

6. För tillverkning och underhåll av 
ersättnings- eller servicekomponenter samt 
diagnosverktyg och provningsutrustning 
som är OBD-kompatibla ska tillverkarna, 
på ett sätt som inte diskriminerar, 
tillhandahålla relevant OBD-information 
samt information om reparation och 
underhåll av traktorerna till alla berörda 
företag som tillverkar eller reparerar 
komponenter, diagnosverktyg eller 
provningsutrustning.

Or. en
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Motivering

I linje med den Europaparlamentsstudie som genomförts på begäran av IMCO-utskottet, där 
man efterlyser en skräddarsydd lagstiftning för reparations- och underhållsinformation om 
fordon för jord- eller skogsbruk, och i överensstämmelse med proportionalitetsprincipen, bör 
kraven på reparations- och underhållsinformation endast gälla för traktorer och inte fordon i 
kategori R (släpfordon) eller kategori S (utbytbar dragen utrustning), eftersom dessa 
fordonskategorier endast tillverkas i små mängder och i flera olika modeller och först och 
främst av små och medelstora företag.

Ändringsförslag 390
Malcolm Harbour, Amalia Sartori

Förslag till förordning
Artikel 47 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. För tillverkning och underhåll av 
ersättnings- eller servicekomponenter samt 
diagnosverktyg och provningsutrustning 
som är OBD-kompatibla ska tillverkarna, 
på ett sätt som inte diskriminerar, 
tillhandahålla relevant OBD-information 
samt information om reparation och 
underhåll av fordonen till alla berörda 
företag som tillverkar eller reparerar 
komponenter, diagnosverktyg eller 
provningsutrustning.

6. För tillverkning och underhåll av 
ersättnings- eller servicekomponenter samt 
diagnosverktyg och provningsutrustning 
som är OBD-kompatibla ska tillverkarna, 
på ett sätt som inte diskriminerar, 
tillhandahålla relevant OBD-information 
samt information om reparation och 
underhåll av traktorerna till alla berörda 
företag som tillverkar eller reparerar 
komponenter, diagnosverktyg eller 
provningsutrustning.

Or. en

Ändringsförslag 391
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Förslag till förordning
Artikel 47 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. För utformning och tillverkning av 
fordonssystem för 
alternativbränsletraktorer ska tillverkarna, 
på ett sätt som inte diskriminerar, 

7. För utformning och tillverkning av 
fordonssystem för 
alternativbränsletraktorer ska tillverkarna, 
på ett sätt som inte diskriminerar, 
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tillhandahålla relevant OBD-information 
samt information om reparation och 
underhåll av fordonen till alla berörda 
företag som tillverkar, installerar eller 
reparerar utrustning för 
alternativbränslefordon.

tillhandahålla relevant OBD-information 
samt information om reparation och 
underhåll av traktorerna till alla berörda 
företag som tillverkar, installerar eller 
reparerar utrustning för 
alternativbränsletraktorer.

Or. en

Ändringsförslag 392
Amalia Sartori

Förslag till förordning
Artikel 47 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. För utformning och tillverkning av 
fordonssystem för 
alternativbränsletraktorer ska tillverkarna, 
på ett sätt som inte diskriminerar, 
tillhandahålla relevant OBD-information 
samt information om reparation och 
underhåll av fordonen till alla berörda 
företag som tillverkar, installerar eller 
reparerar utrustning för 
alternativbränslefordon.

7. För utformning och tillverkning av 
fordonssystem för 
alternativbränsletraktorer ska tillverkarna, 
på ett sätt som inte diskriminerar, 
tillhandahålla relevant OBD-information 
samt information om reparation och 
underhåll av traktorerna till alla berörda 
företag som tillverkar, installerar eller 
reparerar utrustning för 
alternativbränsletraktorer.

Or. en

Motivering

I linje med den Europaparlamentsstudie som genomförts på begäran av IMCO-utskottet, där 
man efterlyser en skräddarsydd lagstiftning för reparations- och underhållsinformation om 
fordon för jord- eller skogsbruk, och i överensstämmelse med proportionalitetsprincipen, bör 
kraven på reparations- och underhållsinformation endast gälla för traktorer och inte fordon i 
kategori R (släpfordon) eller kategori S (utbytbar dragen utrustning), eftersom dessa 
fordonskategorier endast tillverkas i små mängder och i flera olika modeller och först och 
främst av små och medelstora företag.

Ändringsförslag 393
Malcolm Harbour, Amalia Sartori
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Förslag till förordning
Artikel 47 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. För utformning och tillverkning av 
fordonssystem för 
alternativbränsletraktorer ska tillverkarna, 
på ett sätt som inte diskriminerar, 
tillhandahålla relevant OBD-information 
samt information om reparation och 
underhåll av fordonen till alla berörda 
företag som tillverkar, installerar eller 
reparerar utrustning för 
alternativbränslefordon.

7. För utformning och tillverkning av 
fordonssystem för 
alternativbränsletraktorer ska tillverkarna, 
på ett sätt som inte diskriminerar, 
tillhandahålla relevant OBD-information 
samt information om reparation och 
underhåll av traktorerna till alla berörda 
företag som tillverkar, installerar eller 
reparerar utrustning för 
alternativbränsletraktorer.

Or. en

Ändringsförslag 394
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Förslag till förordning
Artikel 47 – punkt 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10. Tillverkaren ska på sina webbplatser 
tillhandahålla ändringar och tillägg till 
informationen om reparation och underhåll 
av fordon samtidigt som dessa ställs till 
förfogande för auktoriserade reparatörer.

10. Tillverkaren ska på sina webbplatser 
tillhandahålla ändringar och tillägg till 
informationen om reparation och underhåll 
av traktorer samtidigt som dessa ställs till 
förfogande för auktoriserade reparatörer.

Or. en

Ändringsförslag 395
Malcolm Harbour, Amalia Sartori

Förslag till förordning
Artikel 47 – punkt 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10. Tillverkaren ska på sina webbplatser 
tillhandahålla ändringar och tillägg till 

10. Tillverkaren ska på sina webbplatser 
tillhandahålla ändringar och tillägg till 
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informationen om reparation och underhåll 
av fordon samtidigt som dessa ställs till 
förfogande för auktoriserade reparatörer.

informationen om reparation och underhåll 
av traktorer samtidigt som dessa ställs till 
förfogande för auktoriserade reparatörer.

Or. en

Ändringsförslag 396
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Förslag till förordning
Artikel 47 – punkt 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

11. Om ett fordons reparations- och 
underhållsregister lagras i en central 
databas hos tillverkaren eller för dennes 
räkning, ska oberoende reparatörer ha 
kostnadsfri tillgång till detta register och 
kunna föra in uppgifter om reparation och 
underhåll som de utfört.

11. Om en traktors reparations- och 
underhållsregister lagras i en central 
databas hos traktortillverkaren eller för 
dennes räkning, ska oberoende reparatörer, 
när det är vederbörligen motiverat och för 
en rimlig avgift, ha tillgång till detta 
register och kunna föra in uppgifter om 
reparation och underhåll som de utfört.

Or. en

Motivering

För att åstadkomma överensstämmelse med artikel 49 bör en rimlig avgift tas ut för tillgång 
till reparations- och underhållsinformation.

Ändringsförslag 397
Amalia Sartori

Förslag till förordning
Artikel 47 – punkt 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

11. Om ett fordons reparations- och 
underhållsregister lagras i en central 
databas hos tillverkaren eller för dennes 
räkning, ska oberoende reparatörer ha 
kostnadsfri tillgång till detta register och 
kunna föra in uppgifter om reparation och 

11. Om en traktors reparations- och 
underhållsregister lagras i en central 
databas hos traktortillverkaren eller för 
dennes räkning, ska oberoende reparatörer, 
när det är vederbörligen motiverat och för 
en rimlig avgift, ha tillgång till detta 
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underhåll som de utfört. register och kunna föra in uppgifter om 
reparation och underhåll som de utfört.

Or. en

Motivering

I linje med den Europaparlamentsstudie som genomförts på begäran av IMCO-utskottet, där 
man efterlyser en skräddarsydd lagstiftning för reparations- och underhållsinformation om 
fordon för jord- eller skogsbruk, och i överensstämmelse med proportionalitetsprincipen, bör 
kraven på reparations- och underhållsinformation endast gälla för traktorer och inte fordon i 
kategori R (släpfordon) eller kategori S (utbytbar dragen utrustning), eftersom dessa 
fordonskategorier endast tillverkas i små mängder och i flera olika modeller och först och 
främst av små och medelstora företag. För att åstadkomma överensstämmelse med artikel 49 
bör en rimlig avgift tas ut för tillgång till reparations- och underhållsinformation.

Ändringsförslag 398
Malcolm Harbour

Förslag till förordning
Artikel 47 – punkt 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

11. Om ett fordons reparations- och 
underhållsregister lagras i en central 
databas hos tillverkaren eller för dennes 
räkning, ska oberoende reparatörer ha 
kostnadsfri tillgång till detta register och 
kunna föra in uppgifter om reparation och 
underhåll som de utfört.

11. Om en traktors reparations- och 
underhållsregister lagras i en central 
databas hos traktortillverkaren eller för 
dennes räkning, ska oberoende reparatörer 
ha tillgång till detta register och kunna föra 
in uppgifter om reparation och underhåll 
som de utfört.

Or. en

Ändringsförslag 399
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Förslag till förordning
Artikel 47 – punkt 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

12. Kommissionen ska ges befogenhet att i 
enlighet med artikel 57 anta en delegerad 

12. Kommissionen ska ges befogenhet att i 
enlighet med artikel 57 anta en delegerad 
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akt där närmare krav fastställs om tillgång 
till reparations- och underhållsinformation, 
särskilt i fråga om tekniska specifikationer 
om det sätt på vilket reparations- och 
underhållsinformation om fordonet ska 
tillhandahållas.

akt där närmare krav fastställs om tillgång 
till reparations- och underhållsinformation, 
särskilt i fråga om tekniska specifikationer 
om det sätt på vilket reparations- och 
underhållsinformation om traktorn ska 
tillhandahållas.

Kommissionen ska säkerställa att den 
tillhandahållna informationen och därtill 
hörande förfaranden respekterar 
principerna om skälighet och 
proportionalitet, båda med hänsyn till 
fordonstypernas försäljningsvolymer 
och/eller storleken på tillverkarens 
företag. Små och medelstora företags 
behov bör ägnas särskild uppmärksamhet.

Or. en

Motivering

I linje med den Europaparlamentsstudie som genomförts på begäran av IMCO-utskottet, där 
man efterlyser en skräddarsydd lagstiftning för reparations- och underhållsinformation om 
fordon för jord- eller skogsbruk, är det viktigt att man i förordningen beaktar traktor- och 
jordbruksmaskinsbranschens särdrag (över 50 europeiska tillverkare, varav många är små 
och medelstora företag, och tusentals modeller som ofta tillverkas i begränsade serier). 
Proportionalitetsprincipen måste tillämpas för att undvika att tillhandahållandet av tillgång 
till information om traktorsektorn skapar orimliga krav, med hänsyn tagen till traktorsektorns 
struktur, som medför oskäliga kostnader för tillverkarna.

Ändringsförslag 400
Malcolm Harbour, Amalia Sartori

Förslag till förordning
Artikel 47 – punkt 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

12. Kommissionen ska ges befogenhet att i 
enlighet med artikel 57 anta en delegerad 
akt där närmare krav fastställs om tillgång 
till reparations- och underhållsinformation, 
särskilt i fråga om tekniska specifikationer 
om det sätt på vilket reparations- och 
underhållsinformation om fordonet ska 
tillhandahållas.

12. Kommissionen ska ges befogenhet att i 
enlighet med artikel 57 anta en delegerad 
akt där närmare krav fastställs om tillgång 
till reparations- och underhållsinformation, 
särskilt i fråga om tekniska specifikationer 
om det sätt på vilket reparations- och 
underhållsinformation om fordonet ska 
tillhandahållas.
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Kommissionen ska dock se till att den 
tillhandahållna informationen och därtill 
hörande förfaranden står i proportion till 
syftet och inte leder till oproportionerliga 
bördor för små och medelstora företag 
samt säkerställa att vederbörlig hänsyn 
tas till de begränsade 
försäljningsvolymerna för vissa 
fordonstyper och fordonsmodeller.

Or. en

Ändringsförslag 401
Amalia Sartori

Förslag till förordning
Artikel 47 – punkt 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

12. Kommissionen ska ges befogenhet att i 
enlighet med artikel 57 anta en delegerad 
akt där närmare krav fastställs om tillgång 
till reparations- och underhållsinformation, 
särskilt i fråga om tekniska specifikationer 
om det sätt på vilket reparations- och 
underhållsinformation om fordonet ska 
tillhandahållas.

12. Kommissionen ska ges befogenhet att i 
enlighet med artikel 57 anta en delegerad 
akt där närmare krav fastställs om tillgång 
till reparations- och underhållsinformation, 
särskilt i fråga om tekniska specifikationer 
om det sätt på vilket reparations- och 
underhållsinformation om traktorn ska 
tillhandahållas.

Or. en

Motivering

I linje med den Europaparlamentsstudie som genomförts på begäran av IMCO-utskottet, där 
man efterlyser en skräddarsydd lagstiftning för reparations- och underhållsinformation om 
fordon för jord- eller skogsbruk, och i överensstämmelse med proportionalitetsprincipen, bör 
kraven på reparations- och underhållsinformation endast gälla för traktorer och inte fordon i 
kategori R (släpfordon) eller kategori S (utbytbar dragen utrustning), eftersom dessa 
fordonskategorier endast tillverkas i små mängder och i flera olika modeller och först och 
främst av små och medelstora företag.

Ändringsförslag 402
Andreas Schwab
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Förslag till förordning
Artikel 48

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ansvarsfördelning mellan flera 
innehavare av typgodkännande

utgår

Vid typgodkännande i flera steg, 
inbegripet etappvis typgodkännande, ska 
den tillverkare som ansvarar för 
respektive typgodkännande också vara 
ansvarig för att meddela 
reparationsinformation om särskilda 
system, komponenter eller separata 
tekniska enheter eller den särskilda 
etappen till både den slutliga tillverkaren 
och oberoende aktörer.
Den slutliga tillverkaren ska ansvara för 
att tillhandahålla information till 
oberoende aktörer om det kompletta 
fordonet.

Or. en

Ändringsförslag 403
Malcolm Harbour, Amalia Sartori

Förslag till förordning
Artikel 48 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den slutliga tillverkaren ska ansvara för att 
tillhandahålla information till oberoende 
aktörer om det kompletta fordonet.

Den slutliga tillverkaren ska ansvara för att 
tillhandahålla information till oberoende 
aktörer om den kompletta traktorn.

Or. en

Ändringsförslag 404
Andreas Schwab

Förslag till förordning
Artikel 49
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Avgift för tillgång till information om 
reparation och underhåll av fordon

utgår

1. Tillverkaren får ta ut en rimlig avgift 
för tillhandahållandet av den information 
om reparation och underhåll av fordon 
som omfattas av denna förordning.
2. En avgift ska inte anses rimlig om den 
avhåller oberoende aktörer från att söka 
tillgång därför att den inte står i 
proportion till den utsträckning den 
oberoende aktören använder sig av denna 
tillgång. Tillverkaren ska tillhandahålla 
information om reparation och underhåll 
av fordon dagligen, månadsvis och årsvis, 
med olika avgifter beroende på för vilken 
tidsperiod tillgång ges.

Or. en

Ändringsförslag 405
Malcolm Harbour, Amalia Sartori

Förslag till förordning
Artikel 49 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Avgift för tillgång till information om 
reparation och underhåll av fordon

Avgift för tillgång till information om 
reparation och underhåll av traktorer

Or. en

Ändringsförslag 406
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Förslag till förordning
Artikel 49 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Tillverkaren får ta ut en rimlig avgift för 
tillhandahållandet av den information om 
reparation och underhåll av fordon som 
omfattas av denna förordning.

1. Tillverkaren får ta ut en rimlig avgift för 
tillhandahållandet av den information om 
reparation och underhåll av traktorer, de 
verktyg, det webbplatstillträde och den 
utbildning som omfattas av denna 
förordning.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att belysa vad som är nödvändigt och vad tillverkarna måste 
tillhandahålla för reparationer och underhåll. För detta ”fullständiga paket” måste samtliga 
operatörer betala en rimlig avgift.

Ändringsförslag 407
Malcolm Harbour

Förslag till förordning
Artikel 49 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Tillverkaren får ta ut en rimlig avgift för 
tillhandahållandet av den information om 
reparation och underhåll av fordon som 
omfattas av denna förordning.

1. Tillverkaren får ta ut en rimlig avgift för 
den information om reparation och 
underhåll av traktorer, de verktyg och det 
webbplatstillträde som omfattas av denna 
förordning.

Or. en

Ändringsförslag 408
Pier Antonio Panzeri

Förslag till förordning
Artikel 49 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Tillverkaren får ta ut en rimlig avgift för 
tillhandahållandet av den information om 

1. Tillverkaren får ta ut en rimlig avgift för 
tillhandahållandet av den information om 



PE475.768v01-00 62/71 AM\881687SV.doc

SV

reparation och underhåll av fordon som 
omfattas av denna förordning.

reparation och underhåll av fordon, de 
verktyg och den utbildning som omfattas 
av denna förordning.

Or. en

Ändringsförslag 409
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Förslag till förordning
Artikel 49 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. En avgift ska inte anses rimlig om den 
avhåller oberoende aktörer från att söka 
tillgång därför att den inte står i proportion 
till den utsträckning den oberoende aktören 
använder sig av denna tillgång. 
Tillverkaren ska tillhandahålla information 
om reparation och underhåll av fordon
dagligen, månadsvis och årsvis, med olika 
avgifter beroende på för vilken tidsperiod 
tillgång ges.

2. En avgift ska inte anses rimlig om den 
avhåller oberoende aktörer från att söka 
tillgång därför att den inte står i proportion 
till den utsträckning den oberoende aktören 
använder sig av denna tillgång. 
Tillverkaren ska tillhandahålla information 
om reparation och underhåll av traktorer
dagligen, månadsvis och årsvis, med olika 
avgifter beroende på för vilken tidsperiod 
tillgång ges.

Or. en

Motivering

I linje med den Europaparlamentsstudie som genomförts på begäran av IMCO-utskottet, där 
man efterlyser en skräddarsydd lagstiftning för reparations- och underhållsinformation om 
fordon för jord- eller skogsbruk, och i överensstämmelse med proportionalitetsprincipen, bör 
kraven på reparations- och underhållsinformation endast gälla för traktorer och inte fordon i 
kategori R (släpfordon) eller kategori S (utbytbar dragen utrustning), eftersom dessa 
fordonskategorier endast tillverkas i små mängder och i flera olika modeller och först och 
främst av små och medelstora företag.

Ändringsförslag 410
Malcolm Harbour, Amalia Sartori

Förslag till förordning
Artikel 49 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. En avgift ska inte anses rimlig om den 
avhåller oberoende aktörer från att söka 
tillgång därför att den inte står i proportion 
till den utsträckning den oberoende aktören 
använder sig av denna tillgång. 
Tillverkaren ska tillhandahålla information 
om reparation och underhåll av fordon
dagligen, månadsvis och årsvis, med olika 
avgifter beroende på för vilken tidsperiod 
tillgång ges.

2. En avgift ska inte anses rimlig om den 
avhåller oberoende aktörer från att söka 
tillgång därför att den inte står i proportion 
till den utsträckning den oberoende aktören 
använder sig av denna tillgång. 
Tillverkaren ska tillhandahålla information 
om reparation och underhåll av traktorer
dagligen, månadsvis och årsvis, med olika 
avgifter beroende på för vilken tidsperiod 
tillgång ges.

Or. en

Ändringsförslag 411
Malcolm Harbour

Förslag till förordning
Artikel 50 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska fastställa 
bestämmelser om sanktioner för 
tillverkares överträdelse av 
bestämmelserna i denna förordning och 
vidta alla nödvändiga åtgärder för att se till 
att de tillämpas. Påföljderna ska vara 
effektiva, proportionella och avskräckande. 
Medlemsstaterna ska anmäla dessa 
bestämmelser till kommissionen senast 
[sex månader efter det att denna 
förordning offentliggjorts] och ska utan 
dröjsmål anmäla eventuella ändringar som 
påverkar bestämmelserna.

1. Medlemsstaterna ska fastställa 
bestämmelser om sanktioner för 
tillverkares överträdelse av 
bestämmelserna i denna förordning och 
vidta alla nödvändiga åtgärder för att se till 
att de tillämpas. Påföljderna ska vara 
effektiva, proportionella och avskräckande. 
Medlemsstaterna ska anmäla dessa 
bestämmelser till kommissionen senast 
[24 månader efter det att denna förordning 
offentliggjorts] och ska utan dröjsmål 
anmäla eventuella ändringar som påverkar 
bestämmelserna.

Or. en

Ändringsförslag 412
Pier Antonio Panzeri
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Förslag till förordning
Artikel 57a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 57a (ny)
Antagande av delegerade akter

Kommissionen ska anta de delegerade 
akter som nämns i artiklarna 7.4, 8.4, 9.5, 
18.6, 38.1, 38.2, 38.3, 47.10, 51.8 och 56 
senast den 30 juni 2013.

Or. en

Ändringsförslag 413
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Förslag till förordning
Artikel 60 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Godkännandemyndigheterna ska 
fortsätta att bevilja utökningar av 
godkännanden av de fordonen, systemen, 
komponenterna eller separata tekniska 
enheterna på de villkor som anges i 
direktiv 2003/37/EG och de direktiv som 
förtecknas i artikel 56.2.

2. Godkännandemyndigheterna ska 
fortsätta att bevilja utökningar av 
godkännanden av de fordonen, systemen, 
komponenterna eller separata tekniska 
enheterna på de villkor som anges i 
direktiv 2003/37/EG och de direktiv som 
förtecknas i artikel 62.1.

Or. en

Motivering

De enskilda direktiven i direktiv 2003/37/EG bör användas för att bevilja utökningar av 
befintliga typgodkännanden. Det vore ytterst förvirrande att använda de ”nya” delegerade 
akterna inom ramen för det ”gamla ramdirektivet”, eftersom det inte kommer att finnas 
någon en-till-en-relation mellan de enskilda direktiven och de delegerade akterna.

Ändringsförslag 414
Amalia Sartori
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Förslag till förordning
Artikel 60 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Godkännandemyndigheterna ska 
fortsätta att bevilja utökningar av 
godkännanden av de fordonen, systemen, 
komponenterna eller separata tekniska 
enheterna på de villkor som anges i 
direktiv 2003/37/EG och de direktiv som 
förtecknas i artikel 56.2.

2. Godkännandemyndigheterna ska 
fortsätta att bevilja utökningar av 
godkännanden av de fordonen, systemen, 
komponenterna eller separata tekniska 
enheterna på de villkor som anges i 
direktiv 2003/37/EG och de direktiv som 
förtecknas i artikel 62.1.

Or. en

Motivering

De enskilda direktiven i direktiv 2003/37/EG bör användas för att bevilja utökningar av 
befintliga typgodkännanden. Det vore ytterst förvirrande att använda de ”nya” delegerade 
akterna inom ramen för det ”gamla ramdirektivet”, eftersom det inte kommer att finnas 
någon en-till-en-relation mellan de enskilda direktiven och de delegerade akterna.

Ändringsförslag 415
Malcolm Harbour, Andreas Schwab

Förslag till förordning
Artikel 61a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 61a (ny)
Mobila maskiner som inte är avsedda för 

transporter på väg
Kommissionen ska senast [den 
3 januari 2013] till Europaparlamentet 
och rådet överlämna ett förslag om 
harmonisering av medlemsstaternas lagar 
avseende tekniska krav för mobila 
maskiner som inte är avsedda för 
transporter på väg, deras system och delar 
för att garantera en hög 
trafiksäkerhetsnivå, med beaktande av 
gällande tillämplig unionslagstiftning.

Or. en
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Ändringsförslag 416
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Förslag till förordning
Artikel 62 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Direktiv 2003/37/EG samt direktiven 
74/347/EEG, 76/432/EEG, 76/763/EEG, 
77/537/EEG, 78/764/EEG, 80/720/EEG, 
86/297/EEG, 86/298/EEG, 86/415/EEG, 
87/402/EEG, 2000/25/EG, 2009/57/EG, 
2009/58/EG, 2009/59/EG, 2009/60/EG, 
2009/61/EG, 2009/63/EG, 2009/64/EG, 
2009/66/EG, 2009/68/EG; 2009/75/EG, 
2009/76/EG, 2009/144/EG ska upphöra att 
gälla med verkan från och med den 
1 januari 2014.

1. Direktiv 2003/37/EG samt direktiven 
74/347/EEG, 76/432/EEG, 76/763/EEG, 
77/537/EEG, 78/764/EEG, 80/720/EEG, 
86/297/EEG, 86/298/EEG, 86/415/EEG, 
87/402/EEG, 2000/25/EG, 2009/57/EG, 
2009/58/EG, 2009/59/EG, 2009/60/EG, 
2009/61/EG, 2009/63/EG, 2009/64/EG, 
2009/66/EG, 2009/68/EG, 2009/75/EG, 
2009/76/EG, 2009/144/EG ska upphöra att 
gälla med verkan från och med den dag 
som avses i artikel 64.2.

Or. en

Motivering

I överensstämmelse med ändringsförslaget till artikel 64.2 (ändringsförslag 22).

Ändringsförslag 417
Malcolm Harbour, Andreas Schwab

Förslag till förordning
Artikel 62 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Direktiv 2003/37/EG samt direktiven 
74/347/EEG, 76/432/EEG, 76/763/EEG, 
77/537/EEG, 78/764/EEG, 80/720/EEG, 
86/297/EEG, 86/298/EEG, 86/415/EEG, 
87/402/EEG, 2000/25/EG, 2009/57/EG, 
2009/58/EG, 2009/59/EG, 2009/60/EG, 
2009/61/EG, 2009/63/EG, 2009/64/EG, 
2009/66/EG, 2009/68/EG; 2009/75/EG, 
2009/76/EG, 2009/144/EG ska upphöra att 
gälla med verkan från och med den 

1. Direktiv 2003/37/EG samt direktiven 
74/347/EEG, 76/432/EEG, 76/763/EEG, 
77/537/EEG, 78/764/EEG, 80/720/EEG, 
86/297/EEG, 86/298/EEG, 86/415/EEG, 
87/402/EEG, 2000/25/EG, 2009/57/EG, 
2009/58/EG, 2009/59/EG, 2009/60/EG, 
2009/61/EG, 2009/63/EG, 2009/64/EG, 
2009/66/EG, 2009/68/EG, 2009/75/EG, 
2009/76/EG, 2009/144/EG ska upphöra att 
gälla med verkan från och med de 
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1 januari 2014. relevanta datum som anges i artikel 64.

Or. en

Ändringsförslag 418
Amalia Sartori

Förslag till förordning
Artikel 62 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Direktiv 2003/37/EG samt direktiven 
74/347/EEG, 76/432/EEG, 76/763/EEG, 
77/537/EEG, 78/764/EEG, 80/720/EEG, 
86/297/EEG, 86/298/EEG, 86/415/EEG, 
87/402/EEG, 2000/25/EG, 2009/57/EG, 
2009/58/EG, 2009/59/EG, 2009/60/EG, 
2009/61/EG, 2009/63/EG, 2009/64/EG, 
2009/66/EG, 2009/68/EG; 2009/75/EG, 
2009/76/EG, 2009/144/EG ska upphöra att 
gälla med verkan från och med den 
1 januari 2014.

1. Direktiv 2003/37/EG samt direktiven 
74/347/EEG, 76/432/EEG, 76/763/EEG, 
77/537/EEG, 78/764/EEG, 80/720/EEG, 
86/297/EEG, 86/298/EEG, 86/415/EEG, 
87/402/EEG, 2000/25/EG, 2009/57/EG, 
2009/58/EG, 2009/59/EG, 2009/60/EG, 
2009/61/EG, 2009/63/EG, 2009/64/EG, 
2009/66/EG, 2009/68/EG, 2009/75/EG, 
2009/76/EG, 2009/144/EG ska upphöra att 
gälla med verkan från och med den dag 
som avses i artikel 64.2.

Or. en

Motivering

I överensstämmelse med ändringsförslaget till artikel 64.2 (ändringsförslag 22).

Ändringsförslag 419
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Förslag till förordning
Artikel 64 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den ska tillämpas från och med den 
1 januari 2014.

Den ska gälla för

Or. en
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Ändringsförslag 420
Malcolm Harbour, Andreas Schwab

Förslag till förordning
Artikel 64 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den ska tillämpas från och med den 
1 januari 2014.

Medlemsstaterna ska på tillverkarnas 
begäran tillämpa denna förordning för 
nya fordonstyper från och med dagen för 
ikraftträdandet för den senaste delegerade 
akten för fordonskategorin, dock tidigast 
den 1 januari 2014.

Or. en

Ändringsförslag 421
Amalia Sartori

Förslag till förordning
Artikel 64 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den ska tillämpas från och med den 
1 januari 2014.

Den ska gälla för

a) nya fordonstyper från och med den 
1 januari 2014, dock tidigast två år efter 
ikraftträdandet av den senaste tillämpliga 
delegerade akten för fordonskategorin,
b) alla nya fordon från och med den 
1 januari 2018, dock tidigast fyra år efter 
ikraftträdandet av den senaste tillämpliga 
delegerade akten för fordonskategorin.

Or. en

Motivering

Det anses att en successiv metod, såsom planerats för direktiv 2003/37/EG, där man delar 
upp nya typgodkännanden från utsläppande på marknaden, skulle vara den bästa metoden för 
att övergå till de nya förfarandena utan att skapa påtagliga fördröjningar. På så sätt skulle 
man även undvika konflikter med övergångsklausulerna i lagstiftningen för avgasutsläpp. 
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Förordningen bör genomföras gradvis; först för nya typgodkännanden och därefter för 
befintliga typgodkännanden.

Ändringsförslag 422
Pier Antonio Panzeri

Förslag till förordning
Artikel 64 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den ska tillämpas från och med den 
1 januari 2014.

Den ska tillämpas från och med den 
1 januari 2015.

Or. en

Ändringsförslag 423
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Förslag till förordning
Artikel 64 – punkt 2 – stycke 1 – led a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) nya fordonstyper från och med den 
1 januari 2014, dock tidigast två år efter 
ikraftträdandet av den senaste tillämpliga 
delegerade akten för fordonskategorin,

Or. en

Motivering

Det anses att en successiv metod, såsom planerats för direktiv 2003/37/EG, där man delar 
upp nya typgodkännanden från utsläppande på marknaden, skulle vara den bästa metoden för 
att övergå till de nya förfarandena utan att skapa påtagliga fördröjningar. På så sätt skulle 
man även undvika konflikter med övergångsklausulerna i lagstiftningen för avgasutsläpp. 
Förordningen bör genomföras gradvis; först för nya typgodkännanden och därefter för 
befintliga typgodkännanden.

Ändringsförslag 424
Oreste Rossi, Matteo Salvini
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Förslag till förordning
Artikel 64 – punkt 2 – stycke 1 – led b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) alla nya fordon från och med den 
1 januari 2018, dock tidigast fyra år efter 
ikraftträdandet av den senaste tillämpliga 
delegerade akten för fordonskategorin.

Or. en

Motivering

Det anses att en successiv metod, såsom planerats för direktiv 2003/37/EG, där man delar 
upp nya typgodkännanden från utsläppande på marknaden, skulle vara den bästa metoden för 
att övergå till de nya förfarandena utan att skapa påtagliga fördröjningar. På så sätt skulle 
man även undvika konflikter med övergångsklausulerna i lagstiftningen för avgasutsläpp. 
Förordningen bör genomföras gradvis; först för nya typgodkännanden och därefter för 
befintliga typgodkännanden.

Ändringsförslag 425
Malcolm Harbour, Andreas Schwab

Förslag till förordning
Artikel 64 – punkt 2 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska tillämpa denna 
förordning på alla nya fordonstyper två år 
efter ikraftträdandet av den senaste 
tillämpliga delegerade akten för 
fordonskategorin.

Or. en

Ändringsförslag 426
Malcolm Harbour, Andreas Schwab

Förslag till förordning
Artikel 64 – punkt 2 – stycke 2b (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska tillämpa denna 
förordning på alla nya fordon fyra år 
efter ikraftträdandet av den senaste 
delegerade akten.

Or. en


