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I. Inleiding

Met het voorstel wil de Commissie het huidige rechtskader vereenvoudigen en nieuwe 
administratieve en technische eisen instellen, bijvoorbeeld voor milieu- en veiligheidsaspecten 
en markttoezicht. Het voorstel beslaat een brede reeks verschillende voertuigen van categorie L, 
zoals elektrische fietsen, twee- of driewielige bromfietsen, twee- of driewielige motorfietsen en 
motorfietsen met zijspan. Vierwielige voertuigen in deze "lichte" categorie staan bekend als 
quads, terreinvoertuigen (ATV's ) en minicars. Het aantal voertuigen van categorie L dat 
momenteel in de EU in gebruik is, wordt geraamd op meer dan 30 miljoen. 

II. Banen en crisis

In de industrie voor voertuigen van categorie L wordt de grootste plaats ingenomen door 
gemotoriseerde tweewielers: motorfietsen, brommers en scooters). In 2007 bestond de markt 
voor gemotoriseerde tweewielers in Europa uit 2,7 miljoen voertuigen. In de EU werden 1,136
miljoen motorfietsen en scooters geproduceerd met een omzet van 4,1 miljard euro. Naar 
schatting zijn er in de EU ongeveer 100 fabrikanten van gemotoriseerde tweewielers, waarvan 
ongeveer de helft in handen is van Europese ondernemingen. Ongeveer 500 toeleveranciers voor 
de industrie hebben een productiewaarde van 1,6 miljard euro. De sectoren voor verkoop, 
onderhoud en reparatie zijn goed voor ongeveer 72% van de totale omzet in de industrie. Het 
totale aantal personen dat werkzaam is in de industrie (inclusief toeleveranciers, fabrikanten, 
distributeurs en reparatie) wordt geraamd op 184 0001.

In vergelijking tot de automobielindustrie is de industrie voor gemotoriseerde tweewielers 
kleiner, meer gefragmenteerd en meer gevarieerd. De invoer uit China en andere Aziatische 
landen is toegenomen. De Verenigde Staten vormen voor de EU de grootste exportmarkt. De 
industrie voor gemotoriseerde tweewielers is getroffen door de economische crisis. De gegevens 
voor 2009 en 2010 bevestigen de negatieve markttendens (- 25%).

III. Voorstel inzake de goedkeuring van voertuigen van categorie L

Fabrikanten kunnen voor nieuwe voertuigen van categorie L, of voor nieuwe systemen, 
onderdelen en technische eenheden die bestemd zijn voor dergelijke voertuigen, goedkeuring 
verkrijgen van een nationale instantie voor typegoedkeuring. Indien aan de technische eisen is 
voldaan, kan de fabrikant in de hele EU verkopen zonder aanvullende tests of controles. De 
registratie moet worden toegestaan op eenvoudige overlegging van een conformiteitscertificaat. 

De huidige eisen voor typegoedkeuring voor voertuigen van categorie L moeten worden 
gemoderniseerd. Als gevolg daarvan zullen Richtlijn 2002/24/EG en enkele hiermee in verband 
staande richtlijnen worden ingetrokken en vervangen door het huidige voorstel. Verder zullen in 
drie gedelegeerde handelingen technische specificaties worden opgenomen inzake milieueisen, 
veiligheid en bouw van het voertuig. In een uitvoeringshandeling zullen de administratieve 
bepalingen worden vastgesteld. Als datum voor de inwerkingtreding van de verordening wordt 
1 januari 2013 voorgesteld.

IV. Opmerkingen van uw rapporteur

1. Algemene opmerkingen

                                               
1

 NACE 35.41 indeling voor de "productie van motorfietsen en fietsen".
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De zakelijke markt en de consument kunnen profiteren
Uw rapporteur is warm voorstander van de voornaamste doelstellingen van de voorgestelde 
verordening, aangezien deze de werking van de interne markt verbetert. Het regelgevend kader 
moet de toegang van goederen tot de interne markt vereenvoudigen en tegelijkertijd essentiële 
publieke vereisten, zoals milieu- en veiligheidsaspecten, beschermen. Dit houdt tevens in dat 
meer doeltreffend toezicht wordt gehouden op de Europese markt1.

Verbeterde stedelijke mobiliteit
Voorts is uw rapporteur van mening dat de voorgestelde vereisten voor voertuigen van categorie 
L de overgang naar meer doeltreffende, veilige en schone stedelijke mobiliteit kunnen 
vereenvoudigen2. Meer dan 70% van de bevolking in de EU leeft in stedelijke gebieden. Files, 
ongevallen en verontreiniging zijn een gemeenschappelijke uitdaging3. Uw rapporteur is ervan 
overtuigd dat innovatieve en technisch vooruitstrevende twee-, drie- of lichte vierwielige 
voertuigen de stedelijke mobiliteit aanzienlijk kunnen bevorderen, omdat ze minder plaats 
innemen, minder energie verbruiken, minder uitstoot veroorzaken bij productie en gebruik, 
terwijl ze tegelijkertijd zorgen voor goede verbindingen, productiviteit en vreugde. 

Ambitieuze en realistische doelstellingen
Uw rapporteur stelt voor een ambitieus en transparant tijdschema vast te stellen met duidelijke 
en beslissende stappen. Echter, gezien het huidige economische klimaat moet dit tijdschema ook 
een bepaalde mate van flexibiliteit vertonen, zodat de industrie zich kan aanpassen. Uw 
rapporteur is van mening dat de extra kosten van de voorgestelde maatregelen in verhouding 
moeten staan tot de algemene doelstellingen van de verordening. Een lichtpunt is dat vroege 
aanpassing een stimulans kan zijn voor innovatie, die kan leiden tot een concurrentievoordeel 
voor de Europese industrie voor gemotoriseerde tweewielers.

2. Werkingssfeer van de voorgestelde verordening 

Lichte gemotoriseerde twee-, drie- en vierwielige voortuigen
De technologie voor voertuigen van categorie L heeft zich de afgelopen tien jaar snel ontwikkeld 
met als resultaat dat bepaalde voertuigen niet langer kunnen worden ingedeeld in de juiste 
categorie voor L-voertuigen. Voor deze voertuigen zijn specifieke juridische eisen nodig, opdat 
zij veilig zijn en voldoen aan de passende milieunormen. Uw rapporteur verwelkomt de 
toegenomen duidelijkheid door de meer precieze indeling van voertuigen als gevolg van de 
invoering van meer passende subcategorieën. Echter, enkele overblijvende inconsistenties, met 
name bij het uitsluiten van bepaalde voertuigen (artikel 2, lid 2) moeten worden opgeheven, 
aangezien zij in tegenspraak zijn met het doel van de herindeling.

In het algemeen zou de verordening moeten gelden voor alle voertuigen die voldoen aan de 
veiligheids-, milieu- en bouwvereisten. Als gevolg hiervan moet nog enigszins worden 
nagedacht over de voorgestelde (sub)categorieën.

3. Milieumaatregelen

Nieuwe stappen op het gebied van emissie: van Euro 3 naar Euro 5 en 6
                                               
1

Zie COM(2010)0608: Naar een Single Market Act, voorstel nr. 39; zie ook COM(2010) 614 inzake een geïntegreerd industriebeleid.
2

Ook in lijn met de Europese strategie inzake luchtverontreiniging, COM(2005) 446, en het Europese actieplan voor verkeersveiligheid, 
COM(2010)0389.

3
 Actieplan stedelijke mobiliteit – COM(2009) 0490.
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Aangezien voertuigen van categorie L slechts verantwoordelijk zijn voor 3% van het totale 
aantal kilometers voor wegvervoer, wordt de vervuilende emissie die zij veroorzaken, 
beschouwd als buitenproportioneel hoog. Uw rapporteur is derhalve voorstander van de 
invoering van strengere emissiegrenswaarden. Hij roept fabrikanten op zich hier zo spoedig 
mogelijk aan te gaan houden. Enkele voertuigen van categorie L die nu de markt zijn, voldoen al 
aan de hogere emissienormen; dit zou moeten worden aangemoedigd. Hij is ook van mening dat 
het proportionaliteitsbeginsel toepassing moet vinden en de lagere aanschafkosten van het 
merendeel van deze voertuigen in het achterhoofd moet worden gehouden. In ieder geval maakt 
het voorgestelde tijdschema voor de invoering van nieuwe emissienormen verdere rationalisering 
mogelijk (zie ook paragraaf 7). 

Vereisten op het gebied van duurzaamheid en milieukeur 
Uw rapporteur is ervan overtuigd dat de voorgestelde maatregelen zullen bijdragen tot een 
grotere acceptatie van voertuigen van categorie L in Europa. De nieuwe duurzaamheideisen 
moeten de niveaus behouden die zijn vastgelegd in bijlage VII, ten einde ervoor te zorgen dat de 
verantwoordelijkheden en kosten eerlijk verdeeld blijven tussen de consument en de fabrikant. 
Hij verwelkomt ook de voorgestelde milieukeur voor voertuigen. Een milieukeur wordt 
beschouwd als een eenvoudig en doeltreffend instrument om de consument te helpen bij het 
kiezen van de meest energie-efficiënte voertuigen. 

4. Veiligheidsmaatregelen

Bestuurders van voertuigen van categorie L lopen een veel groter risico op ernstige ongevallen 
of ongevallen met dodelijke afloop dan andere bestuurders. Voertuigen van categorie L zijn goed 
voor 2% van de afgelegde afstand, maar voor 16% van de doden op de weg in EU-251. In 2008 
kwamen 5 520 bestuurders van gemotoriseerde tweewielige voertuigen om bij ongevallen op de 
weg. In tegenstelling tot andere soorten voertuigen zijn deze cijfers voor voertuigen van 
categorie L gelijk gebleven of zelfs licht gestegen. Hoewel uw rapporteur het belang van 
menselijk gedrag bij veilig rijden alsook de invloed van rijomstandigheden volledig erkent, is hij 
vastbesloten het veiligheidsaspect in verband met de technische kenmerken van het voertuig 
goed aan te pakken. 

Verplichte montage van geavanceerde remsystemen
Geavanceerde remsystemen kunnen helpen om de beperkingen in het menselijk handelen te 
ondervangen. Uw rapporteur steunt de verplichte invoering van betaalbare geavanceerde 
remsystemen op alle nieuwe motorfietsen en scooters: antiblokkeerremsystemen (ABS) of een 
gecombineerd remsysteem (CBS) voor alle nieuwe L3e-A1 motorfietsen (met laag vermogen), 
alsook ABS voor alle nieuwe L3e-A2 en L3e-A3 motorfietsen (met middelhoog en hoog 
vermogen). Onderzoek wijst uit dat de jaarcijfers van dodelijke ongevallen met motorrijders in 
tien jaar met 20% zouden afnemen indien ABS verplicht werd. Dit zal tevens het aantal 
ongevallen doen afnemen en de kans op ernstige verwondingen verkleinen.

Hoge kosten en de opvatting dat ABS het "sportieve" karakter van motorrijden zou kunnen 
verminderen, zijn factoren geweest voor weerstand bij de consument. Als gevolg hiervan kon 
niet worden volstaan met een aanpak op vrijwillige basis om te zorgen voor de invoering van 
ABS. Leveranciers van ABS hebben echter aangegeven dat de prijs van deze systemen wel kan 
dalen tot 100 euro wanneer de productiehoeveelheden toenemen. Ook motorrijders zouden dan 
voorlichting moeten krijgen over het gebruik en de voordelen. 

                                               
1

 ETSC, 2007. 
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Uw rapporteur roept de industrie op zo snel mogelijk in alle categorieën motorfietsen optioneel 
ABS aan te bieden en consumenten aan te sporen om te kiezen voor fietsen met ABS. Uw 
rapporteur zou – indien uitvoerbaar – zelfs willen overwegen de uiterste datum voor verplichte 
geavanceerde remsystemen te vervroegen (in het voorstel: 1 januari 2017). Hij merkt ook op dat 
de geavanceerde remsystemen niet altijd verenigbaar zijn met het gebruik van bepaalde 
motorfietsen in terreinomstandigheden. Een uitzetmechanisme kan dit probleem oplossen. 

Automatisch brandende koplampen
Volgens meldingen is het niet zien van een gemotoriseerd tweewielig voertuig zowel overdag als 
's nachts een algemene oorzaak van botsingen. De vrijwillige afspraak binnen de industrie met 
betrekking tot automatisch brandende koplampen geldt helaas niet voor het toenemende aantal 
goedkope ingevoerde gemotoriseerde tweewielige voertuigen. Bovendien zullen alle nieuwe 
automodellen worden uitgerust met "dagrijlichten" (DRL)1, waardoor de bestuurder zonder 
koplampen relatief gezien zelfs nog minder zichtbaar wordt. Uw rapporteur verwelkomt derhalve 
het voorstel om de zichtbaarheid van gemotoriseerde tweewielige voertuigen te vergroten door 
de automatische schakelende verlichting. Bij reparatie en onderhoudswerkzaamheden zou het 
licht moeten kunnen worden uitgeschakeld.

Voorzieningen tegen opvoeren
Uw rapporteur merkt op dat in de gemeenschap van motorrijders een aloude cultuur bestaat om 
wijzigingen aan te brengen om de prestaties van hun voertuigen te verbeteren. Het voorkomen 
ervan zal tal van gekwalificeerde motorrijders benadelen. Het zou derhalve aan de lidstaten 
moeten worden overgelaten om te bepalen hoe zij omgaan met dit soort wijzigingen. Uw 
rapporteur roept echter op tot het voeren van een harde lijn tegen opvoeren, dat erop is gericht 
om, ten koste van vervuilende emissies, brandstofverbruik en veiligheid, de maximale snelheid 
van het voertuig illegaal te verhogen. Dit betreft vaak goedkope bromfietsen, scooters en quads 
die meestal worden gebruikt door jongeren. De technische maatregelen die zijn gericht op 
vermindering van het opvoeren zouden gepaard moeten gaan met regelmatige controles op 
willekeurige plekken door de publieke handhavingsautoriteiten.

5. Overige technische eisen 

Kleine series en goedkeuring van individuele voertuigen 

De Commissie beperkt de vereenvoudigde procedure voor in kleine series gebouwde voertuigen 
tot zeer geringe producties (bijlage III) Uw rapporteur is voorstander van de grote 
verscheidenheid aan voertuigen van categorie L en aan kleine en middelgrote ondernemingen 
(MKB) in de sector. Hij zal derhalve onderzoeken of de voorgestelde veranderingen van het 
momenteel toepasselijke aantal van 200 eenheden voor kleine series voor alle voertuigen uit de 
categorie L strikt noodzakelijk zijn. Hij stelt tevens voor andere opties te onderzoeken, zoals 
meer markttoezicht, teneinde misbruik van de voorzieningen voor kleine series te voorkomen.

Het individuele karakter van hun product is belangrijk voor veel gebruikers van voertuigen van 
categorie L. Uw rapporteur steunt derhalve het voorstel van de Commissie inzake individuele 
goedkeuring (artikel 42).

                                               
1 Richtlijn 2008/89/EG. Vanaf 7 februari 2011 moeten alle nieuwe typen personenvoertuigen en kleine bestelbussen zijn 
uitgerust met DRL Vrachtwagens en bussen volgen in augustus 2012.
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Verplichte invoering van boorddiagnosesystemen
Boorddiagnosesystemen (OBD) kunnen informatie inzake motor- en voertuigmanagement (bijv. 
emissies) eenvoudig toegankelijk maken, zodat het voertuig effectief en efficiënt kan worden 
gerepareerd. Hoewel uw rapporteur in beginsel instemt met de voorgestelde getrapte aanpak voor 
de verplichte invoering van OBD-systemen, plaatst hij zijn vraagtekens bij de proportionaliteit 
van de bepaling die het gebruik van OBD bij brommers van categorie L1 en L2 verplicht stelt.

Toegang tot reparatie- en onderhoudsinformatie
Uw rapporteur is sterk voorstander van iedere maatregel die zorgt voor gelijke 
mededingingsvoorwaarden wat betreft de toegang tot reparatie- en onderhoudsinformatie (RMI). 
De definitie van "onafhankelijke marktdeelnemer" of "reparatiebedrijf" moet misschien nader 
worden uitgewerkt om ervoor te zorgen dat individuele gebruikers van voertuigen en 
reparatiebedrijven in voldoende mate en tegen redelijke kosten toegang hebben tot RMI.

6. Markttoezicht 

Het is noodzakelijk om te zorgen voor meer markttoezicht, teneinde te voorkomen dat onveilige 
en vervuilende voertuigen in de EU op de markt worden gebracht. Het voorstel is erop gericht 
nationaal markttoezicht aan te scherpen en te zorgen voor een meer samenhangend niveau voor 
interventie en controle in de hele EU. Uw rapporteur onderschrijft deze aanpak en de 
maatregelen die erop zijn gericht om inferieure producten uit de markt te halen. Er zal op 
communautair en nationaal niveau doeltreffende coördinatie en controle moeten worden 
toegepast om ervoor te zorgen dat markttoezicht en autoriteiten voor typegoedkeuring 
doeltreffend gebruikmaken van de nieuwe maatregelen.

7. Tijdschema

Het zal een uitdaging zijn het ambitieuze tijdschema te halen dat door de Commissie is 
voorgesteld. Het is de bedoeling dat binnenkort, parallel aan de gewone wetgevingsprocedure 
voor het onderhavige voorstel, de comitologiewerkzaamheden inzake de gedelegeerde en 
uitvoeringshandelingen van start gaan, die zullen voortduren tot halverwege 2012. Daarbij 
resulteert het voorstel van de Commissie in een tamelijk complex geheel van data (2013 tot 
2021), die los van elkaar gelden voor emissies en veiligheidsmaatregelen die van toepassing zijn 
op nieuwe registraties, nieuwe typegoedkeuringen en oude typegoedkeuringen. Het Europees 
Economisch en Sociaal Comité heeft onlangs opgeroepen tot het stellen van doelen die de sector 
zal kunnen halen1.

Zoals gezegd, moet het tijdschema ambitieus en realistisch zijn. Het is van cruciaal belang om 
technische en administratieve eisen tijdig te definiëren, teneinde te zorgen voor voldoende 
aanlooptijd voor fabrikanten om oplossingen voor productievoertuigen te ontwikkelen, te testen 
en toe te passen en voor fabrikanten en autoriteiten voor typegoedkeuring in de lidstaten om 
nieuwe administratiesystemen in te voeren. Om het tijdschema te rationaliseren, overweegt uw 
rapporteur bepalingen samen te voegen, ten einde minder uiterste termijnen te krijgen en 
effectief te zorgen voor vereenvoudiging. Hij overweegt tevens de optionele data wat betreft 
emissiestadia te schrappen, waardoor de industrie in een eerder stadium vrijwillig schonere 
voertuigen kan introduceren om te voldoen aan de vraag van de maatschappij en consumenten.

                                               
1 EESC, INT/541, Goedkeuring en markttoezicht / voertuigen categorie L (Rapporteur: de heer Ranocchiari), 19 januari 2011.


