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I. Indledning

Kommissionen vil med forslaget forenkle den nuværende retlige ramme og etablere nye 
administrative og tekniske krav for eksempel vedrørende miljø- og sikkerhedsaspekter samt 
markedsovervågning. Forslaget dækker en lang række forskellige køretøjstyper, der hører ind 
under "køretøjer i klasse L" såsom elektrisk drevne cykler, to- og trehjulede knallerter, to- og 
trehjulede motorcykler og motorcykler med sidevogn. Firehjulede køretøjer i denne "lette" 
kategori kendes som quads, terrængående køretøjer og minibiler. Antallet af køretøjer i klasse 
L, der i øjeblikket kører i EU, anslås at være på over 30 mio. køretøjer. 

II. Job og krise

Den største sektor i industrien for køretøjer i kategori L er segmentet med motordrevne 
tohjulede køretøjer: motorcykler, knallerter og scootere. I 2007 var markedet for motordrevne 
tohjulede køretøjer på 2,7 mio. køretøjer. EU producerede 1.136 mio. motorcykler og 
scootere, med en omsætning på 4,1 mia. euro. Det skønnes, at der er ca. 100 producenter af 
motordrevne tohjulede køretøjer i EU, hvoraf ca. halvdelen ejes af europæiske selskaber. 
Omkring 500 leverandører til industrien har en produktionsværdi på 1,6 mia. euro. Salgs-, 
vedligeholdelses- og reparationssektoren tegner sig for ca. 72 % af den samlede industris 
omsætning. Det samlede antal personer, der er ansat i industrien (herunder leverandører, 
producenter, forhandling og reparation), skønnes at være 184.000.1

Sammenlignet med automobilindustrien er industrien for motordrevne tohjulede køretøjer 
mindre mere fragmenteret og mere diversificeret. Der har været øget import fra Kina og andre 
asiatiske lande. USA er det største eksportmarked for EU. Industrien for motordrevne 
tohjulede køretøjer blev ramt af den økonomiske krise. Dataene for 2009 og 2010 bekræfter 
den negative markedstendens (- 25 %).

III. Forslag om godkendelser af køretøjer i kategori L

Producenter kan opnå godkendelser fra en national typegodkendelsesmyndighed for nye 
køretøjer i kategori L eller for nye systemer, komponenter og separate tekniske enheder til 
brug for sådanne køretøjer. Hvis de tekniske krav opfyldes, kan producenten markedsføre det 
i hele EU uden behov for yderligere test eller kontroller. Køretøjerne skal indregistreres mod 
forevisning af en typeattest. 

De nuværende krav til typegodkendelse af motorkøretøjer i kategori L bør moderniseres. Som 
følge heraf vil direktiv 2002/24/EF og flere relaterede direktiver blive ophævet og erstattet af 
det foreliggende forslag. Endvidere vil tre delegerede retsakter indeholde tekniske 
specifikationer om miljøkrav, sikkerhedskrav for køretøjer og køretøjskonstruktion. En 
gennemførelsesakt vil fastsætte de administrative bestemmelser. Den foreslåede 
ikrafttrædelsesdato for forordningen er den 1. januar 2013.

                                               
1

NACE 35.41 klassifikation for "fremstilling af motorcykler og cykler".
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IV. Ordførerens bemærkninger

1. Generelle bemærkninger

Erhvervslivet og forbrugerne kan tilgodeses
Ordføreren støtter kraftigt hovedformålene med den foreslåede forordning, forudsat at den 
forbedrer det indre markeds funktion. Regelsættet bør lette adgangen for varer til det indre 
marked, samtidig med at det beskytter væsentlige offentlige krav, såsom miljø- og 
sikkerhedsaspekter. Dette betyder også mere effektiv europæisk markedsovervågning.1

Øget mobilitet i byer
Endvidere mener ordføreren, at de foreslåede krav til køretøjer i kategori L kan lette 
overgangen til mere effektiv, sikker og ren mobilitet i byer.2 Over 70 % af EU's befolkning 
bor i byområder. Trafikbelastning, ulykker og forurening er en fælles udfordring.3 Ordføreren 
er overbevist om, at innovative og teknologisk avancerede to-, tre- eller lette firhjulede 
køretøjer væsentligt kan øge mobiliteten i byer ved at fylde mindre, bruge mindre energi, 
skabe færre emissioner under produktionen og mens de er i brug, samtidig med at de giver 
forbindelser, produktivitet og fornøjelse. 

Ambitiøse og realistiske mål
Ordføreren foreslår, at der vedtages en ambitiøs og gennemskuelig tidsplan med klare og 
afgørende skridt. I betragtning af det nuværende økonomiske klima bør denne tidsplan 
imidlertid også indeholde en grad af fleksibilitet for at gøre det muligt for industrien at 
tilpasse sig. Ordføreren mener, at de ekstra omkostninger til de foreslåede foranstaltninger 
nødvendigvis må være afpasset i lyset af forordningens samlede mål. Det gode er, at 
overholdelse af forordningen på et tidligt tidspunkt kan stimulere til innovation, som kunne 
føre til en konkurrencemæssig fordel for industrien for motordrevne tohjulede køretøjer i 
Europa.

2. Den foreslåede forordnings anvendelsesområde 

Lette motordrevne to-, tre- og firehjulede køretøjer
Teknologien for køretøjer i kategori L har udviklet sig meget hurtigt i løbet af de sidste 10 år 
med det resultat, at visse køretøjer ikke længere kan placeres i den rigtige kategori for 
køretøjer i kategori L. Der kræves specifikke juridiske krav for disse køretøjer for, at de kan 
være sikre og overholde relevante miljøstandarder. Ordføreren bifalder den øgede klarhed 
som følge af den mere nøjagtige klassificering af køretøjer ved, at der er indført passende 
underkategorier. Nogle tilbageværende uoverensstemmelser, navnlig når man ser bort fra 
visse køretøjer (artikel 2.2), bør imidlertid fjernes, da de modsiger formålet med 
omklassificeringen.

Generelt bør forordningen dække alle køretøjer, der opfylder, sikkerheds-, miljø- og 
konstruktionskravene. Som følge heraf skal de foreslåede (under)kategorier måske 

                                               
1

Se KOM(2010)0608: På vej mod en akt for det indre marked, forslag nr. 39. Se også KOM(2010)0614 om integreret industripolitik.
2

Også i overensstemmelse med den europæiske strategi for luftforurening, KOM(2005)0446, og den europæiske handlingsplan for 
trafiksikkerhed, KOM(2010)0389.
3

Handlingsplan for bytrafikken, KOM(2009)0490.
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3. Miljømæssige foranstaltninger

Nye skridt med hensyn til emission: fra Euro 3 til Euro 5 og 6
Da køretøjer i kategori L kun tegner sig for 3 % af det samlede antal kilometer vejtransport, 
anses deres udledning af forurenende stoffer for at være uforholdsmæssig høj. Ordføreren 
støtter derfor indførelse af strengere emissionsgrænser. Han opfordrer producenter til at 
fastsætte overensstemmelse snarest muligt. Visse køretøjer i kategori L, der sælges nu, 
overholder allerede de højere emissionsstandarder; dette bør fremmes. Han anerkender også, 
at proportionalitetsprincippet bør anvendes, og man skal holde sig de lavere 
anskaffelsesomkostninger for et flertal af disse køretøjer for øje. Den foreslåede tidsplan for 
indførelse af de nye emissionsstandarder tillader under alle omstændigheder yderligere 
rationalisering (se også afsnit 7). 

Holdbarhedskrav og miljømærkning 
Ordføreren er overbevist om, at de foreslåede foranstaltninger vil bidrage til at forbedre 
accepten af køretøjer i kategori L i Europa. De nye holdbarhedskrav bør forblive på de 
niveauer, der er fastsat i bilag VII for at sikre en rimelig fordeling af ansvar og omkostninger 
mellem forbrugere og producenter. Han bifalder også den foreslåede miljømærkning af 
køretøjer. Miljømærkning anses for at være et simpelt og effektivt instrument, der kan hjælpe 
forbrugere til at vælge de mest energieffektive køretøjer. 

4. Sikkerhedsforanstaltninger

Trafikanter, der kører i køretøjer i kategori L, står over får en meget højere risiko for dødelige 
eller alvorlige ulykker end andre trafikanter. Køretøjer i kategori L tegnede sig for 2 % af den 
afstand, der blev tilbagelagt, men 16 % af dødsfaldene på vejene i EU-25.1 I 2008 døde 5.520 
førere af motordrevne tohjulede køretøjer i trafikulykker. I modsætning til andre typer 
køretøjer er disse tal for køretøjer i kategori L forblevet statiske eller er endog steget lidt.
Ordføreren anerkender fuldt ud vigtigheden af menneskelig adfærd, når det gælder sikker 
kørsel, samt virkningen af kørselsforholdene, men han er besluttet på behørigt at se på 
sikkerhedsspørgsmålet i forbindelse med køretøjets tekniske funktioner.

Obligatorisk montering af avancerede bremsesystemer
Avancerede bremsesystemer kan være en hjælp til at gøre noget ved begrænsningerne i den 
menneskelige ydeevne. Ordføreren støtter obligatorisk indførelse af økonomisk 
overkommelige avancerede bremsesystemer på alle nye motorcykler og scootere: 
blokeringsfrie bremsesystemer (ABS) eller et kombineret bremsesystem (CBS) til alle nye 
motorcykler i kategori L3e-A1 (med lav ydeevne) samt ABS til alle nye motorcykler i 
kategori L3e-A2 og L3e-A3 (med mellemstor og stor ydeevne). Forskningen viser, at 
motorcyklisters årlige dødstal vil blive reduceret med 20 % på omkring 10 år, hvis ABS bliver 
obligatorisk. Det vil også reducere antallet af ulykker og vil mindske risikoen for at komme 
alvorligt til skade.

Høje omkostninger og den opfattelse, at ABS måske kan reducere den "sportslige" karakter af 
at køre på motorcykel, har været en faktor i forbrugermodstanden. Som følge heraf har en 
frivillig tilgang ikke været tilstrækkelig til at sikre indførelse af ABS. Leverandører af ABS 
                                               
1

 ETSC, 2007.
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har imidlertid anført, at prisen for disse systemer kan komme helt ned på 100 euro, hvis 
produktionsmængderne stiger. Motorcyklister bør også uddannes i brugen og i gavnlige 
virkninger. 

Ordføreren opfordrer industrien til at tilbyde frivillige ABS inden for alle 
motorcykelkategorier snarest muligt og til at opfordre forbrugerne til at vælge motorcykler, 
der er udstyret med ABS. Ordføreren ville – hvis det er muligt – endda overveje at fremrykke 
tidsfristen for obligatoriske avancerede bremsesystemet (i forslaget: den 1. januar 2017). Han 
bemærker også, at avancerede bremsesystemer ikke altid er forenelige med anvendelse af 
visse motorcykler ved kørsel i vanskeligt terræn. En afbrydermekanisme kan måske løse dette 
problem.  

Automatisk tændte forlygter
At man ikke har set et motordrevet tohjulet køretøj har været rapporteret som en almindelig 
årsag til sammenstød både i dagtimerne og om aftenen og natten. Den frivillige industriaftale 
om automatisk tændte forlygter dækker desværre ikke det stigende antal billige importerede 
motordrevne tohjulede køretøjer. Desuden vil alle nye bilmodeller blive udstyret med "kørelys 
i dagtimerne"1, hvilket gør en fører uden forlygterne tændt relativt endnu mindre synlig. 
Ordføreren bifalder derfor forslaget om at forbedre motordrevne tohjulede køretøjers 
synlighed ved automatisk tænding af lygter. I tilfælde af reparationer og vedligeholdelse bør 
det være muligt at slukke lyset.

Foranstaltninger mod ulovlige ændringer
Ordføreren konstaterer, at der i motorcykelkredse er en veletableret ændringskultur for at 
forbedre køretøjernes ydeevne. Hindring af dette vil være til ulempe for mange kvalificerede 
motorcyklister. Det bør derfor være op til medlemsstaterne selv at håndtere denne slags 
ændringer. Ordføreren opfordrer imidlertid til en hård linje over for ulovlige ændringer med 
henblik på ulovligt at øge køretøjets maksimale fart på bekostning af emissioner af 
forurenende stoffer, brændstofforbrug og sikkerhed. Dette drejer sig ofte om billige knallerter, 
scootere og quads, som mest anvendes af yngre mennesker. De tekniske foranstaltninger med 
henblik på at reducere ulovlige ændringer bør ledsages af regelmæssige stikprøvekontroller 
fra de offentlige retshåndhævende myndigheders side.

5. Andre tekniske krav 

Små serier og individuel godkendelse af køretøjer 

Kommissionen indskrænker den forenklede procedure for små serier af køretøjer til en meget 
begrænset produktion (bilag III). Ordføreren støtter de mange forskellige køretøjer i kategori 
L og små og mellemstore virksomheder (SMV'er) inden for sektoren Derfor vil han 
undersøge, om de foreslåede ændringer i det på nuværende tidspunkt gældende antal på 200 
enheder for små serier for alle køretøjer i kategori L er strengt nødvendige. Han foreslår også, 
at andre muligheder kan undersøges, f.eks. øget markedsovervågning for at forhindre misbrug 
af bestemmelserne om små serier.

                                               
1 Direktiv 2008/89/EF. Pr. 7. februar 2011 skal alle nye typer personbiler og små varevogne udstyres med kørelys i 
dagtimerne. Lastbiler og busser følger efter i august 2012.
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Deres produkts individualitet er vigtig for mange brugere af køretøjer i kategori L. Ordføreren 
støtter derfor Kommissionens forslag om individuel godkendelse (artikel 42).

Obligatorisk indførelse af egendiagnosesystemer
Egendiagnosesystemer kan gøre information om motor og styring af køretøjet (dvs. 
emissioner) let tilgængelige, således at køretøjet kan repareres effektivt. Ordføreren er i 
princippet enig i den foreslåede trinvise metode til obligatorisk at indføre 
egendiagnosesystemer, men han sætter spørgsmålstegn ved forholdsmæssigheden i 
bestemmelsen, der kræver anvendelse af egendiagnosesystemer på knallerter i kategori L1 og 
L2. 

Adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer
Ordføreren går stærkt ind for alle foranstaltninger, der sikrer ensartede betingelser vedrørende 
adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer. Definitionen af "uafhængig 
erhvervsdrivende" eller "reparatør" kan kræve yderligere specifikation for at sikre, at den 
individuelle bruger af et køretøj og reparatører har tilstrækkelig adgang til reparations- og 
vedligeholdelsesinformationer til en rimelig pris.

6. Markedsovervågning 

Det er nødvendigt at indføre øget markedsovervågning for at forhindre, at usikre og 
forurenende køretøjer bliver markedsført i EU. Hensigten med forslaget er at styrke national 
markedsovervågning og sikre et mere sammenhængende niveau for indgreb og kontrol i hele 
EU. Ordføreren understreger denne fremgangsmåde og de foranstaltninger, der har til hensigt 
at fjerne produkter af dårlig kvalitet fra markedet. Effektiv koordinering og overvågning på 
EU-plan og nationalt plan bør anvendes for at sikre, at markedsovervågnings- og 
typegodkendelsesmyndigheder gør effektivt brug af de nye foranstaltninger.

7. Tidsplan

Det vil være en udfordring at overholde den ambitiøse tidsplan, som Kommissionen har 
foreslået. Parallelt med den almindelige lovgivningsprocedure for det foreliggende forslag, er 
det hensigten, at udvalgsarbejde på de delegerede retsakter og gennemførelsesretsakterne skal 
starte snart og fortsætte indtil midten af 2012. Derudover resulterer Kommissionens forslag i 
et ret kompliceret antal datoer (2013 til 2021), der separat omhandler emissioner og 
sikkerhedsforanstaltninger gældende for nye indregistreringer, nye typegodkendelser og 
gamle typegodkendelser. Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg opfordrede for 
nylig til, at der sættes mål, som sektoren vil være i stand til at nå.1

Som nævnt bør tidsplanen være ambitiøs og realistisk. Definition i tide af tekniske og 
administrative krav er vigtig for at sikre en tilstrækkelig markedsføringsfrist, så producenter 
kan udvikle, afprøve og gennemføre løsninger på producerede køretøjer, og så producenter og 
typegodkendelsesmyndigheder i medlemsstaterne kan indføre nye administrative systemer. 
Med henblik på at rationalisere tidsplanen vil ordføreren måske overveje at sammenknytte 
bestemmelser med det formål at få færre tidsfrister og effektivt sørge for forenkling. Han 

                                               
1 EØSU, INT/541, Godkendelse og markedsovervågning / køretøjer i kategori L (Ordfører: Ranocchiari), den 19. januar 
2011.
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overvejer også at slette de frivillige datoer med hensyn til emissionsetaperne, hvilket vil gøre 
det muligt for industrien frivilligt at indføre renere køretøjer på et tidligere tidspunkt for at 
imødekomme krav fra samfundet og forbrugerne. 


