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I. Inledning

Med detta förslag vill Europeiska kommissionen förenkla den nuvarande lagstiftningen och 
fastställa nya administrativa och tekniska krav, exempelvis avseende miljö- och 
säkerhetsaspekter och marknadstillsyn. Förslaget omfattar ett stort antal olika typer av fordon 
i kategori L, såsom eldrivna tvåhjulingar, två- och trehjuliga mopeder, två- och trehjuliga 
motorcyklar och motorcyklar med sidovagn. Fyrhjulingar i denna lätta fordonskategori är t.ex. 
fyrhjulingar, terrängfordon och minibilar. Man beräknar att över 30 miljoner fordon i kategori 
L just nu rullar på vägarna i EU. 

II. Jobben och krisen

Inom fordonskategori L utgörs den största tillverkningssektorn av motordrivna tvåhjulingar, 
dvs. motorcyklar, mopeder och vespor. År 2007 såldes 2,7 miljoner fordon av denna typ i 
Europa. Inom EU tillverkades 1,136 miljoner motorcyklar och vespor. Omsättningen uppgick 
till 4,1 miljarder euro. Man uppskattar att det finns omkring 100 tillverkare av motordrivna 
tvåhjulingar i EU. Av dessa ägs ungefär hälften av europeiska företag. Ungefär 
500 leverantörer försörjer branschen till ett produktionsvärde av 1,6 miljarder euro. Sektorn 
för försäljning, underhåll och reparationer står för omkring 72 procent av branschens totala 
omsättning. Totalt antal anställda inom branschen (inräknat leverantörer, tillverkare, 
distributörer och verkstäder) beräknas till 184 000.1

Jämfört med bilbranschen är branschen för motordrivna tvåhjulingar mindre, mer uppdelad 
och mer diversifierad. Importen från Kina och andra asiatiska länder har ökat. Förenta staterna 
är EU:s största exportmarknad. Branschen för motordrivna tvåhjulingar drabbades av den 
ekonomiska krisen. Uppgifter för 2009 och 2010 bekräftar den negativa 
marknadsutvecklingen (–25 procent).

III. Förslag till godkännande av fordon i kategori L

Tillverkarna kan få godkännande från en myndighet som utfärdar nationella typgodkännanden 
för nya fordon i kategori L, eller för nya system, komponenter eller separata tekniska enheter 
avsedda för denna typ av fordon. Om de tekniska kraven har uppfyllts kan tillverkaren sälja 
fordonet inom hela EU utan att ytterligare provningar eller kontroller behövs. Det räcker att 
ett intyg om överensstämmelse visas upp för att registrering ska beviljas. 

De nuvarande kraven för typgodkännande av fordon i kategori L bör moderniseras. 
Direktiv 2002/24/EG och flera andra direktiv med anknytning till detta kommer därför att 
upphävas och ersättas av det förslag som nu utarbetats. Dessutom kommer tre delegerade 
akter att innehålla tekniska specifikationer avseende miljökrav, fordonssäkerhet och 
fordonskonstruktion. I en genomförandeakt kommer de administrativa bestämmelserna att 
fastställas. Förordningen föreslås träda i kraft den 1 januari 2013.

                                               
1 NACE 35.41, klassificering för tillverkning av motorcyklar och cyklar.
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IV. Kommentarer från föredraganden

1. Allmänna kommentarer

Företag och konsumenter kan gynnas
Föredraganden stöder starkt målen i den föreslagna förordningen, eftersom den förbättrar den 
inre marknadens funktion. Lagstiftningen bör underlätta tillgången till varor på den inre 
marknaden och samtidigt skydda allmänhetens viktigare intressen, som miljö- och säkerhet. 
Detta innebär också en effektivare marknadstillsyn inom EU.1

Ökad rörlighet i städerna
Föredraganden anser att de föreslagna kraven på fordon i kategori L kan förenkla övergången 
till effektivare, säkrare och renare sätt att förflytta sig i städerna.2 Över 70 procent av EU:s 
befolkning bor i stadsområden. Trafikstockningar, olyckor och föroreningar är vanliga 
problem.3 Föredraganden är övertygad om att innovativa och tekniskt avancerade två-, 
tre- och lätta fyrhjuliga fordon kan öka rörligheten i städerna betydligt genom att de är 
mindre, kräver mindre energi, orsakar mindre utsläpp under tillverkning och användning och 
samtidigt erbjuder anslutningsmöjligheter, produktivitet och nöje. 

Ambitiösa och realistiska mål
Föredraganden föreslår att man antar en ambitiös och öppen tidsplan med tydliga och 
bestämda etapper. Med tanke på dagens ekonomiska klimat bör denna tidsplan dock också 
innehålla ett visst mått av flexibilitet för att branschen ska hinna anpassa sig. Föredraganden 
menar att de extrakostnader som uppstår på grund av de föreslagna åtgärderna måste stå i 
proportion till förordningens mål. En positiv faktor är att om man på ett tidigt stadium följer 
de nya reglerna kan detta stimulera till innovation, som i sin tur kan göra att den europeiska 
tvåhjulingsbranschen får en konkurrensmässig fördel.

2. Den föreslagna förordningens omfattning 

Lätta två-, tre- och fyrhjuliga motorfordon
Tekniken för fordon i kategori L har utvecklats mycket snabbt under det senaste årtiondet, 
med följd att vissa fordon inte längre kan hänföras till en lämplig L-kategori. Dessa fordon 
kräver specifika lagstiftningskrav för att vara säkra och uppfylla miljökraven. Föredraganden 
uppskattar den ökade tydligheten som införandet av bättre anpassade underkategorier för 
fordonskategorisering innebär. Det återstår emellertid ännu några inkonsekvenser, i synnerhet 
uteslutandet av vissa fordon (artikel 2.2), vilket borde tas bort eftersom det motsäger syftet 
med den nya klassificeringen.

Rent allmänt bör förordningen täcka alla fordon för att uppfylla säkerhets-, miljö- och 
konstruktionskraven. De föreslagna underkategorierna kan därför behöva omarbetas till en 
del.

                                               
1 Se KOM(2010)0608: På väg mot en inre marknadsakt, förslag nr 39: se även KOM(2010)0614 om en 
integrerad industripolitik.
2 Detta ligger också i linje med den europeiska strategin för luftförorening, KOM(2005)0446, och 
handlingsplanen för trafiksäkerhet, KOM(2020)0389.
3 Handlingsplan för rörlighet i städer, KOM(2009)0490.
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3. Miljöåtgärder

Nya utsläppsetapper: från Euro 3 till Euro 5 och 6
Med tanke på att fordon i kategori L endast står för 3 procent av totalt antal körda mil är 
utsläppet av föroreningar oproportionerligt högt. Föredraganden stöder därför införandet av 
strängare gränsvärden för utsläpp av föroreningar. Han uppmanar tillverkarna att snarast 
möjligt se till att gränsvärdena efterlevs. En del fordon i kategori L uppfyller redan de högre 
utsläppsnormerna. Detta är något som bör uppmuntras. Han instämmer också i att 
proportionalitetsprincipen bör tillämpas och att man måste komma ihåg att de flesta av dessa 
fordon har ett lägre inköpspris. Den föreslagna tidsplanen för införandet av de nya 
utsläppsnormerna ger i alla händelser tillfälle till ytterligare rationaliseringar (se även 
punkt 7). 

Krav på hållbarhet och miljömärkning 
Föredraganden är övertygad om att de föreslagna åtgärderna kommer att bidra till att fordon i 
kategori L får en bättre acceptans i Europa. De nya hållbarhetskraven bör ligga kvar på de 
nivåer som fastställts i bilaga VII för att garantera en rättvis fördelning av ansvar och 
kostnader mellan kund och tillverkare. Han välkomnar också den föreslagna miljömärkningen 
av fordon. Miljömärkning är ett enkelt och effektivt instrument som hjälper konsumenterna att 
välja de mest energieffektiva fordonen.

4. Säkerhetsåtgärder

Förare av fordon i kategori L löper mycket högre risk att råka ut för dödliga eller allvarliga 
olyckor än andra förare. Fordon i kategori L stod för 2 procent av totalt antal körda mil men 
för 16 procent av alla dödsfall på vägarna i EU-25.1 Under 2008 avled 5 520 förare av 
tvåhjulingar i trafikolyckor. Till skillnad från andra fordonstyper har dessa siffror för fordon i 
kategori L legat på samma nivå eller ökat något. Föredraganden inser att det mänskliga 
beteendet spelar en viktig roll när det gäller säker körning och att även trafikförhållandena 
inverkar, men är fast bestämd att åtgärda säkerhetsproblem som rör fordonets tekniska 
egenskaper. 

Obligatorisk montering av avancerade bromssystem
Avancerade bromssystem kan bidra till att övervinna bristerna i den mänskliga förmågan. 
Föredraganden stöder det obligatoriska införandet av rimligt prissatta avancerade 
bromssystem på alla nya motorcyklar och vespor: låsningsfria bromsar (ABS) eller ett 
kombinerat bromssystem (CBS) på alla nya motorcyklar i kategorin L3e-A1 (låga prestanda) 
och ABS-bromsar på alla nya motorcyklar i kategorierna L3-A2 och L3e-A3 (medelhöga och 
höga prestanda). Forskning tyder på att den årliga dödssiffran för motorcyklister skulle sänkas 
med 20 procent på tio år om ABS-bromsar blir obligatoriska. Det skulle dessutom reducera 
antalet olyckor och minska risken för allvarliga skador.

Höga kostnader och uppfattningen att ABS-bromsar skulle minska motorcyklarnas ”sportiga” 
karaktär har varit en av anledningarna till motståndet från kunderna. Införande av 
ABS-bromsar på frivillig basis har därför inte varit tillräckligt. Leverantörerna av 
ABS-system har dock indikerat att priset på dessa skulle kunna bli så lågt som 100 euro om 

                                               
1 ETSC, 2007. 
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tillverkningsvolymerna ökar. Förarna bör också utbildas när det gäller användning och 
fördelar med systemet. 

Föredraganden uppmanar branschen att så snart som möjligt erbjuda tillvalet ABS-bromsar i 
alla motorcykelkategorier och uppmuntra konsumenterna att välja motorcyklar med ABS. Om 
det går att genomföra skulle föredraganden till och med överväga att senarelägga datum för 
obligatoriska bromssystem (enligt förslaget den 1 januari 2017). Han noterar också att 
avancerade bromssystem inte alltid går att använda på en del motorcyklar vid terrängkörning. 
En avstängningsmekanism skulle kunna lösa detta problem.

Automatiska strålkastare
En vanlig orsak till trafikolyckor, såväl i dagsljus som på natten, är att man inte ser det 
tvåhjuliga fordonet. Den frivilliga branschöverenskommelsen om automatiska strålkastare 
gäller tyvärr inte det ökande antalet billiga importerade tvåhjuliga motorfordon. Dessutom 
kommer alla nya bilmodeller att utrustas med varselljus1, vilket gör att fordon utan 
strålkastarljus i jämförelse syns ännu mindre. Föredraganden välkomnar därför förslaget att 
förbättra synligheten hos tvåhjuliga motorfordon genom de automatiska strålkastarna. Vid 
reparationer och underhåll ska man kunna slå av belysningen.

Åtgärder mot otillåtna förändringar
Föredraganden konstaterar att det bland motorcyklister är vanligt att göra förändringar för att 
förbättra fordonens prestanda. Att förhindra detta skulle vara till nackdel för många 
kvalificerade förare. Det bör därför överlåtas till respektive medlemsstat att avgöra hur sådana 
förändringar ska hanteras. Föredraganden anser dock att strängare åtgärder behövs mot 
förändringar som syftar till att på ett olagligt sätt öka fordonets hastighet till priset av ökade 
utsläpp av föroreningar, högre bränslekonsumtion och lägre säkerhet. Detta berör ofta billiga 
mopeder, vespor och fyrhjulingar som mestadels används av yngre personer. Tekniska 
åtgärder med syfte att minska sådana förändringar bör åtföljas av regelbundna 
stickprovskontroller som utförs av offentliga tillsynsmyndigheter.

5. Övriga tekniska krav 

Godkännande av små serier och enskilda fordon 

Kommissionen begränsar användningen av det förenklade förfarandet för små serier till att 
gälla vid mycket begränsad tillverkning (bilaga III). Föredragande stöder de många olika 
fordonstyperna i kategori L och även små och medelstora företag i denna sektor. Han kommer 
därför att undersöka om de föreslagna ändringarna av gränsen för antalet fordon, som nu är 
200 enheter för små serier av alla fordon i kategori L, verkligen är nödvändiga. Han föreslår 
även att man undersöker andra alternativ, t.ex. ökad marknadstillsyn, för att förhindra att 
bestämmelserna om små serier missbrukas.

För många förare av fordon i kategori L är det viktigt att deras fordon har en viss särprägel. 
Därför stöder föredraganden kommissionens förslag om enskilda godkännanden (artikel 42).

                                               
1 Direktiv 2008/89/EG. Från den 7 februari 2011 måste alla nya modeller av passagerarfordon och små 
transportbilar vara utrustade med varselljus. Lastbilar och bussar följer därefter i augusti 2012.
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Obligatoriskt införande av system för omborddiagnos
System för omborddiagnos (OBD) kan göra uppgifter om fordonets motor- och reglersystem 
(t.ex. utsläpp) lätt tillgängliga så att fordonet kan repareras snabbt och effektivt. 
Föredraganden instämmer i princip med det föreslagna stegvisa obligatoriska införandet av 
OBD-system, men ifrågasätter proportionaliteten i bestämmelserna som kräver att OBD ska 
användas på mopeder i kategorierna L1 och L2.

Tillgång till reparations- och underhållsinformation
Föredraganden är mycket positiv till alla åtgärder som skapar lika spelregler avseende 
tillgången till reparations- och underhållsinformation. Definitionen på ”oberoende aktör” och 
”verkstad” kan behöva specificeras ytterligare för att garantera att den enskilde användaren av 
fordonet och verkstäderna har adekvat tillgång till information om reparationer och underhåll, 
till en rimlig kostnad.

6. Marknadstillsyn 

Det är nödvändigt att införa en förbättrad marknadstillsyn för att förhindra att osäkra och 
förorenande fordon släpps ut på EU-marknaden. Förslaget syftar till att stärka den nationella 
marknadstillsynen och se till att ingripanden och kontrollåtgärder sker på ett mer konsekvent 
sätt inom hela EU. Föredraganden vill betona detta synsätt och de åtgärder som syftar till att 
få bort undermåliga produkter från marknaden. Effektiv samordning och övervakning på EU-
nivå och nationell nivå bör utvecklas för att garantera att marknadstillsynen och de 
myndigheter som utfärdar typgodkännanden använder sig av de nya åtgärderna på ett 
ändamålsenligt sätt.

7. Tidsplan

Det kommer att bli svårt att hålla den ambitiösa tidsplan som kommissionen föreslår. 
Samtidigt med det ordinarie lagstiftningsförfarandet för det föreliggande förslaget planeras 
kommittéarbetet om de delegerade akterna och genomförandeakterna att inledas inom kort 
och pågå till i mitten av 2012. Kommissionens förslag innebär också en ganska komplicerad 
uppsättning av datum (från 2013 till 2021) för utsläpps- och säkerhetsåtgärder som ska 
tillämpas vid nyregistreringar, nya typgodkännanden och gamla typgodkännanden. 
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén uppmanade nyligen till att sådana mål 
fastställs som branschen kan uppnå.1

Tidsplanen bör, som nämnts, vara ambitiös och realistisk. De tekniska och administrativa 
kraven måste fastställas i god tid för att tillverkarna ska hinna utveckla, testa och genomföra 
lösningar för fordonstillverkningen och för att tillverkare och myndigheter som utfärdar 
typgodkännanden i medlemsstaterna ska hinna införa nya administrativa system. För att 
rationalisera tidsplanen kan föredraganden tänka sig att man slår ihop bestämmelser för att få 
färre tidsfrister och underlätta genomförandet av förenklingen. Han överväger också om de 
valfria datum som gäller utsläppsetapperna, som möjliggör för branschen att på frivillig väg 
införa renare fordon på ett tidigare stadium för att följa samhällets och kundernas krav, borde 
tas bort. 

                                               
1 EESC, INT/541, Godkännande av och marknadstillsyn för fordon i kategori L (föredragande: Virgilio 
Ranocchiari), den 19 januari 2011.
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