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SAMMANFATTNING 

De senaste 35 åren har ett system för typgodkännande av jordbruksfordon utvecklats från en grund-
läggande harmoniseringsrättsakt (direktiv 74/150/EEG) till ett system med gränser för trafiksäkerhetens och 
miljöskyddets skull. Systemet behöver nu moderniseras, rationaliseras, förenklas och kompletteras. 

1. PROBLEMFORMULERING 

Kommissionen har kommit fram till att det finns tre centrala problem med de nuvarande bestämmelserna om 
typgodkännande av jordbruksfordon. 

1.1. Oklart rättsläge, betungande förvaltning 

Det befintliga systemet för jordbruksfordon anses vara för komplext och lämna utrymme för förenkling och 
internationell harmonisering. Utgångspunkten för det här förslaget är att de befintliga tekniska kraven inte 
ska skärpas. 

Typgodkännande av jordbruksfordon har utvecklats avsevärt de senaste 35 åren: det har gått från att vara 
ett system grundat på befintliga nationella krav och frihandel mellan medlemsstaterna till ett system med 
obligatoriskt typgodkännande av kompletta fordon för de flesta fordonskategorierna i syfte att ge ett fullgott 
skydd för hälsa, säkerhet och miljö. 

Dessutom innehåller många direktiv hänvisningar till internationella föreskrifter och standarder, t.ex. dem 
från FN/ECE, som ändras ibland. Modellen med olika slags föreskrifter om typgodkännande av 
jordbruksfordon leder med tiden till ett oklart rättsläge. Näringslivet och tillsynsmyndigheterna måste ha 
kännedom om cirka 60 olika direktiv och se till att de känner till och tillämpar alla eventuella ändringar av de 
internationella standarderna. Detta kan vara en betungande process som leder till merkostnader för 
förvaltningen och näringslivet. Det här är särskilt ett problem för de små och medelstora företagen på den 
här marknaden. 

Som en generell utgångspunkt är systemet med typgodkännande allmänt erkänt som ett effektiv sätt att ta 
itu med olika aspekter som trafiksäkerhet och miljöskydd. Många berörda parter har bett kommissionen att 
förenkla reglerna för att få ett mindre betungande och tidskrävande system för typgodkännande. 

1.2. Resurskrävande införlivande utan mervärde 

Enligt ramdirektivet och särdirektiven ska de tekniska kraven vara uppfyllda för att EG-typgodkännande ska 
kunna beviljas. Bestämmelserna om ikraftträdande i direktiven och bilagorna till dem är mycket detaljerade 
och lämnar i praktiken inget utrymme för medlemsstaterna att göra skönsmässiga bedömningar när de 
införlivar dem. Därför gör några medlemsstater helt enkelt en direkt hänvisning till direktiven, medan andra 
tar fram en helt ny författningstext som är avsedd att korrekt införliva kraven. 

Införlivande ödar alltså resurser i de nationella förvaltningarna utan att tillföra något mervärde när det gäller 
trafiksäkerhet eller miljöskydd.  

1.3. Den inre marknadens funktion 

Ramdirektivets krav är obligatoriska från och med den 1 juli 2005 för alla nya traktortyper i kategorierna T1, 
T2 och T3, och för alla nya traktorer i dessa kategorier från och med den 1 juli 2009. För de återstående 
fordonskategorierna (T4, T5, C, R och S) är det ännu inte obligatoriskt med EG-typgodkännande av 
kompletta fordon. För vissa kategorier är det valfritt för tillverkaren. För andra kategorier har inte samtliga 
särskilda krav harmoniserats i EU än, vilket innebär att EG-typgodkännande av kompletta fordon ännu inte 
kan göras. 

Ett annat övervägande i valet mellan de olika alternativen är om en utökning av systemet skulle bli för dyr 
för små och medelstora företag, såsom släpfordonstillverkare och slutanvändare, om typgodkännandet 
skulle bli obligatoriskt. Ett alternativ kunde vara att komplettera uppsättningen krav men fortsätta att låta 
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typgodkännande av kompletta fordon vara valfritt (tillverkarens val) i de kategorierna, så att ett fullständigt 
EG-typgodkännande av kompletta fordon (eller komponenttypgodkännande) blir möjligt för de storföretag 
som kan dra nytta av det. En nackdel kan vara att medlemsstaterna kan behöva hålla sig med en 
uppsättning nationella regler och krav utöver den EU-förordning som föreslås här. Det bör också övervägas 
om obligatoriskt EG-typgodkännande av kompletta fordon är önskvärt av säkerhets- eller miljöskäl (särskilt 
med tanke på att avgaskraven redan är obligatoriska för alla traktorer). 

2. SUBSIDIARITETSBEDÖMNING 

Innan det EU-omfattande systemet för typgodkännande av jordbrukfordon infördes, fastställdes föreskrifter 
ute i medlemsstaterna. Medlemsstaternas föreskrifter var ofta olika sinsemellan, varför tillverkare med 
försäljning på olika marknader var tvungna att anpassa sin tillverkning till de medlemsstater den var avsedd 
för och låta prova sina fordon i varje enskild medlemsstat, vilket var tidsödande och kostsamt. De olika 
nationella reglerna hindrade alltså handeln (olika konstruktion, produktion, distribution och eftermarknad i 
varje land) och skadade den inre marknadens utbredning och funktion. 

Därför var det nödvändigt att sätta upp krav på EU-nivå på vissa områden (t.ex. trafiksäkerhet, arbetsmiljö 
och miljöskydd). Ramdirektivet 2003/37/EG, med artikel 95 i EG-fördraget som rättslig grund, var utformat 
för att åstadkomma detta genom att upprätta en inre marknad och samtidigt ombesörja ett fullgott skydd för 
hälsa, säkerhet och miljö. Den utgångspunkten är lika giltig i dag, och därför krävs det unionsåtgärder för att 
undvika att den inre marknaden splittras, samtidigt som en hög och enhetlig skyddsnivå i hela EU 
ombesörjs. Alla ändringar av reglerna kommer att bedömas med avseende på deras förenlighet med 
subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i EG-fördraget. 

3. EU-INITIATIVETS MÅL 

3.1. Övergripande mål 

Förenkling ingår i kommissionens åtaganden enligt principerna för bättre lagstiftning. Att förenkla reglerna 
för typgodkännande av fordon överensstämmer dessutom med rekommendationerna från CARS 21-
gruppen1, där intressenternas mening inhämtades. Meningen med att tillämpa detta tänkesätt på 
jordbruksfordon är att lösa de problem som kommissionen utpekat efter samrådet med intressenterna. 
Förenklingens övergripande mål är alltså att minska den rättsliga oklarheten, undvika resurskrävande 
införlivande och se till att sådana jordbruksfordon passar in bättre i EU-typgodkännandesystemet. 

3.2. Mål 1: Förenkling av befintlig lagstiftning (genom att befintliga direktiv upphävs) 

Den nuvarande rättsliga utformningen är mycket splittrad, med ett ramdirektiv, 23 detaljerade särdirektiv, 
36 ändringsdirektiv och en därtill hörande uppsättning av nationella genomförandebestämmelser. 
Förenklingen har som mål att gallra i denna regelflora och bedöma vilken regleringsmetod som kan 
möjliggöra snabbare, mindre betungande anpassningar till teknikens utveckling. En klarare, mer 
strukturerad och enhetligare lagstiftning skulle också överensstämma med målet att lagstifta bättre, något 
som kommissionen prioriterar. 

3.3. Mål 2: Framtidssäker reglering (genom ny regleringsmetod på två nivåer med hjälp av 
hänvisningar till internationella standarder) 

En annan del av förenklingen är att lyfta ut tekniska detaljer från EU-direktiven och ersätta dem med 
hänvisningar till standarder från internationella organisationer såsom FN/ECE, OECD, CEN/Cenelec och 
ISO, som är allmänt vedertagna i och utanför EU. En förutsättning för det är att standarderna motsvarar den 
skyddsnivå som de nu gällande direktivet håller. 

                                                 
1 Ett konkurrenskraftigt motorfordonsregelverk för tjugohundratalet: 

http://ec.europa.eu/enterprise/automotive/pagesbackground/competitiveness/cars21.htm 
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3.4. Mål 3: Komplettering av den inre marknaden 

Systemet med EG-typgodkännande av kompletta fordon enligt ramdirektivet är visserligen inte obligatoriskt 
för kategorierna T4, T5, C, R eller S, men tillverkarna kan enligt direktivet på frivillig basis ansökan om 
sådant godkännande av fordon i de kategorierna. Det har dock inte fastställts tekniska krav i dessa 
kategorier för flera aspekter, varför möjligheten att ansökan om EG-typgodkännande av ett komplett fordon 
förblir teoretisk trots direktivet: fordon i de här kategorierna kan bara typgodkännas som kompletta fordon 
enligt nationell lagstiftning. För att få tillgång till de olika nationella marknaderna kan alltså samma fordon 
behöva typgodkännas som komplett fordon i flera olika medlemsstater. Förenklingen ger möjlighet att 
komplettera EU:s regler för de här fordonskategorierna så att de också kan dra fördel av ett enhetligt 
system som ger tillgång till marknaden i hela EU. 

4. ALTERNATIV  

För dessa mål har följande alternativ beaktats: 

4.1. Förenkling I: Förenkling av befintlig lagstiftning (genom att befintliga direktiv upphävs) 

a) Alternativ 1: Inga ändringar av politiken 

De nuvarande reglerna ändras inte: ramdirektivet utgör fortfarande grunden för EG-typgodkännanden, 
medan de tekniska kraven anges i särdirektiv som behöver införlivas i nationell lagstiftning. Ändringsdirektiv 
måste också införlivas genom att nationella författningar promulgeras. 

b) Alternativ 2: De nuvarande reglerna ersätts med två förordningar 

De gällande direktiven upphävs. En ny ramförordning som antas enligt medbeslutandeförfarandet innehåller 
de grundläggande kraven på EU:s typgodkännandesystem, medan de detaljerade tekniska kraven anges i 
en enda genomförandeförordning som antas och uppdateras på enklaste sätt med kommittéförfarandet. 

c) Alternativ 3: De nuvarande reglerna ersätts med ett begränsat antal särförordningar 

Samma som alternativ 2, men de detaljerade tekniska kraven sammanförs i exempelvis tre särskilda 
genomförandeförordningar som antas med kommittéförfarandet. Kraven kan samlas i sammanhängande 
block efter miljöhänsyn, trafiksäkerhetshänsyn och arbetsmiljöhänsyn2. 

Skillnaderna mellan alternativen 2 och 3 är små, men stora jämfört med alternativ 1. Genom övergången 
från direktiv till förordning som regleringsform innebär alternativen 2 och 3 att medlemsstaterna inte längre 
behöver införliva reglerna och kommissionen inte längre behöver kontrollera införlivandet, och även att 
eventuella skillnader mellan de nationella genomförandebestämmelserna undviks. Tack vare den nya 
metoden på två nivåer kan lagstiftaren koncentrera sig på frågor som måste lösas av rådet och parlamentet 
och delegera tekniska och administrativa detaljer till kommissionen utan att förlora kontrollen över 
processen (kommittéförfarandet är tänkt att ske genom det föreskrivande förfarandet med kontroll, vilket 
innebär att de två lagstiftande organen har kontroll även över akter som antas med kommittéförfarandet). 

4.2. Förenkling II: Framtidssäker reglering (genom ny regleringsmetod på två nivåer med hjälp 
av hänvisningar till internationella standarder) 

a) Alternativ 1: Inga ändringar av politiken 

Den nuvarande reglerna ändras inte, utan krav och provningsförfaranden i de 24 särdirektiven ska följas. 

b) Alternativ 2: Hänvisningar till FN/ECE-föreskrifter så ofta som möjligt 

                                                 
2 Det exakta antalet genomförandeförordningar har inte fastställts än. 
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På ungefär samma sätt som för motorfordon genom den nya allmänna säkerhetsförordningen ska 
bestämmelserna i EU-direktiv upphävas och ersättas av en hänvisning till FN/ECE-föreskrifter om FN/ECE 
har tagit fram likvärdiga tekniska krav. Detta alternativ kan utformas på olika sätt som behöver analyseras: 

– Fullständiga hänvisningar, där texten kopieras och offentliggörs av EU in extenso. 

– Enkla fasta (statiska) hänvisningar, där EU-lagstiftningen hänvisar till internationella 
föreskrifter i lydelsen vid en viss tidpunkt. 

– Allmänna (dynamiska) hänvisningar, där EU-lagstiftningen hänvisar till föreskrifter från ett 
internationellt standardiseringsorgan, men utan angivelse av tidpunkt (kan uppdateras). 

– Av rättssäkerhetsskäl och hänsyn till kontrollen över EU-lagstiftningen förefaller det 
sistnämnda sättet (dynamiska hänvisningar) inte godtagbart. Det har inte analyserats 
vidare. 

c) Alternativ 3: Hänvisningar till alla relevanta internationella standarder 

Liknar alternativ b, men nu kan även hänvisningar till OECD, CEN/Cenelec och ISO göras. OECD har 
introducerat så kallade Koder för överrullningsskydd, som inte finns tillgängliga från FN/ECE. På andra 
områden finns det bara standarder från CEN/Cenelec eller ISO. 

4.3. Fullbordande av den inre marknaden 

a) Alternativ 1: Inga ändringar av politiken 

Ramdirektivets räckvidd ändras inte, utan EU-typgodkännande av komplett fordon förblir valfritt, men i 
praktiken inte möjligt för kategorierna T4, T5, C, R och S. Utan anpassning av de tekniska kraven måste de 
olika nationella typgodkännandekraven uppfyllas för nationella typgodkännanden, och tillverkarna får bara 
tillgång till EU:s medlemsstater en stat i taget. 

b) Alternativ 2: Komplettera EU-typgodkännandekraven och göra EU-typgodkännande 
obligatoriskt för alla fordonskategorier 

Lagstiftningen om EU-typgodkännande kompletteras för de kategorier som inte (helt) täcks för närvarande. 
De tekniska krav som saknas i vissa delar kompletteras. EU-typgodkännande av kompletta fordon blir 
obligatoriskt för alla kategorier som ramdirektivet för närvarande gäller, något som innebär att fordon i 
kategorierna T4, T5, C, R och S inte längre måste få nationellt typgodkännanden utan bara uppfylla kraven 
för EU-typgodkännande för att kunna säljas på alla marknader i EU. 

c) Alternativ 3: Komplettera EU-typgodkännandekraven och göra EU-typgodkännande valfritt för 
vissa kategorier (T4, T5, C, R och/eller S) 

Precis som med alternativ 2 kompletteras EU-lagstiftningen, men EU-typgodkännande av kompletta fordon 
förblir valfritt för de kategorierna. På så sätt kan tillverkaren välja mellan ett nationellt godkännande för varje 
medlemsstat eller ett fordonstypgodkännande för hela EU, antagligen dyrare men med den fördelen att hela 
den inre marknaden öppnas. Tillverkaren har incitament att välja den lösning som ger bäst vinst. 

En möjlighet, som flera intressenter föreslagit, är att göra vissa krav obligatoriska i det här alternativet. 
Några möjligheter som nämnts är bromsverkan, belysning och märkningar. Då harmoniseras de aspekterna 
i EU och viktiga trafiksäkerhetskrav får en viss obligatorisk lägstanivå. Detta gäller redan för traktorer när det 
gäller avgasutsläpp. 
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5. BEDÖMNING AV KONSEKVENSERNA 

5.1. Förenkling I: Förenkling av befintlig lagstiftning (genom att befintliga direktiv upphävs) 

Förslaget att övergå till förordningar sker på parlamentets och de berörda parternas uppmaning. Flera av 
dem har kritiserat den nuvarande lagstiftningens onödiga komplexitet och bett kommissionen att åtgärda 
situationen.  

Typgodkännandesystemet har fullständigt stöd, men behöver uppdateras. 

En övergång från direktiv till förordningar genom reglering på två nivåer har visats bli tydligt kostnadseffektiv 
efter 3–4 år på grund av investeringskostnaderna för övergången. 

De berörda parterna välkomnar förenklingen, även om några av dem anser att andra frågor på 
dagordningen borde prioriteras (t.ex. undantag av traktorer från maskindirektivet). 

En kostnad-nytta-bedömning visar inte att alternativen med två respektive fler förordningar tydligt är att 
föredra, utan praktiska överväganden bör fälla avgörandet.  

5.2. Förenkling II: Framtidssäker reglering (genom ny regleringsmetod på två nivåer med hjälp 
av hänvisningar till internationella standarder) 

En övergång till användning av internationellt vedertagna standarder, i likhet med den allmänna 
säkerhetsförordningen för motorfordon, stöddes av de berörda parterna under samrådet, och gynnar 
företagen i det att deras produkter kan säljas på en så stor marknad som möjligt. 

Den viktigaste fördelen är att lagstiftningen förenklas genom att onödiga överlappningar avskaffas. Det 
gynnar alla som har att göra med lagstiftningen, både nationella typgodkännandemyndigheter och tillverkare 
vars fordonstyper måste följa kraven. Särskilt gynnas små och medelstora företag som har begränsade 
resurser att följa lagstiftningens utveckling. 

Beträffande översättningar visar bedömningen att inga stora besparingar är att vänta, eftersom 
rättssäkerheten förutsätter att sådana handlingar ska finnas tillgängliga på alla officiella unionsspråk. 
FN/ECE och OECD tar bara fram versioner på franska och engelska, så unionen måste sköta de andra 
språken (en minskning med ett språk, jämfört med i dag när en originalversion måste översättas till alla 
andra språk). 

Vissa besparingar kan uppnås genom något minskat deltagande i internationella möten. 

En minskning av kostnaderna för typgodkännande förefaller tänkbar men begränsad. För närvarande måste 
vissa komponenter (t.ex. strålkastare) få mer än ett godkännande (flera uppsättningar handlingar och 
märkningar) med åtföljande extrakostnader. Samtidigt vore en sådan begränsning i internationell lagstiftning 
genom avskaffande av onödiga överlappningar också en fördel för de nationella myndigheter som måste 
tillämpa kraven. 

Vid alla hänvisningar till internationella standarder bör det av förordningen tydligt framgå att EU kan handla 
oberoende för att införa egna ändringar om det skulle behövas. 

Ett specialfall är det befintliga direktivet om avgaskrav för traktorer. Eftersom sakinnehållet redan är 
anpassat till direktiv 97/68/EG om mobila maskiner som inte är avsedda för transporter på väg, är det en 
förenkling att upphäva traktordirektivet och hänvisa direkt till direktiv 97/68/EG utan att sakinnehållet ändras. 

Sammanfattningsvis utfaller alltså bedömningen svagt positivt till förmån för hänvisningar till internationella 
standarder. 

5.3. Fullbordande av den inre marknaden 

Direktivens nuvarande ofullständiga täckning innebär att kompletterande lagstiftning krävs. Att fullborda EU-
systemet och göra det obligatoriskt kan ändra det och innebär dessutom fördelar på lång sikt. Fullbordandet 
anses vara en fördel i sig, men det har visats att om det görs obligatoriskt skulle det medföra stora, 
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oönskade kostnader för industrin, särskilt de många små och medelstora företagen. Det kan variera efter 
fordonskategori, beroende på vilka former för typgodkännande av fordon i små serier som införs. Sådana 
former, som redan finns i det nu gällande ramdirektivet, gör det möjligt för tillverkare och nationella 
myndigheter att använda enklare och billigare godkännanderutiner, samtidigt som fordonet ska uppnå 
samma skyddsnivå. 

Om systemet förblir valfritt för vissa kategorier kan skyddsnivån på en viss marknad bli lägre än på andra. 
Samtidigt måste medlemsstaterna hålla sig med nationell lagstiftning. För tillverkarna blir det den billigaste 
lösningen, om de bara säljer sina fordon i ett begränsat antal länder. Detta är särskilt viktigt för små och 
medelstora företag, särskilt inom branscherna för släpfordon och dragna maskiner.
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6. JÄMFÖRELSE AV ALTERNATIVEN OCH BEDÖMNING 

Sammanfattning av alternativens inverkan på alla mål 

 

                                                 
3 Teckenförklaring: 0 = neutralt (ingen förändring) 
 + = bättre, – = sämre 

Kriterier Mål Alternativ  verkan effektivitet enhetlighet 
Bedöm-

ning3 

1 – Ingen ändring 0 0  0 

initialkostnad _ 
 

viss risk att brådskande frågor 
försenas _ 

billigare på lång sikt + 
2 – Nuvarande regler 
ersätts av två 
förordningar 

reglerna förenklas + 
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teknikens utveckling framöver + 

bättre än nollalternativet +  

initialkostnad _ 
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kort sikt + 

verkan i form av enkelhet och 
rationalisering: mer 
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+ 
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Kriterier 

Mål 
Alternativ  

verkan effektivitet enhetlighet 

Bedöm-
ning 

1- Ingen ändring 0 0 0 0 

förenkling + något billigare, något mindre administrativ 
börda + 

bättre handläggning + 
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och offentliggöras som EU-lagstiftning 
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viss risk att kraven urvattnas – 

som 2.2  
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Kriterier 

Mål Alternativ 
verkan effektivitet enhetlighet 

Bedöm-
ning 

1- Ingen ändring 0 0 0 0 

höga kostnader för nya krav för T4.2, 
T5, R och S _ 

tillgång till större marknad med lägre 
administrativ börda + 

nya särskilda tekniska krav behövs - 
ökad trafiksäkerhet + 

2- EU:s typgodkännande-
krav kompletteras och EU-
typgodkännande blir 
obligatoriskt för alla 
fordonskategorier 

fullbordande av 
den inre 

marknaden 
(obligatoriskt) 

+ 

vinster genom enhetlig konstruktion + 

 0 

billigaste alternativet för öppen 
marknad  + 

nya särskilda tekniska krav behövs - 

ökad trafiksäkerhet + 

3 
- F

ul
lb

or
da

nd
e 

av
 d

en
 in

re
 m

ar
kn

ad
en

 

3- EU:s typgodkännande-
krav kompletteras, medan 
EU-typgodkännande av 
kompletta fordon förblir 
valfritt för vissa kategorier 
(T4, T5, C, R och/eller S) 

fullbordande av 
den inre 

marknaden 
(valfritt) 

+ 

vinster genom enhetlig konstruktion + 
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Sammanfattningsvis rekommenderas alltså alternativet med att lagstiftningen förenklas genom att 
en förordning antas genom medbeslutandeförfarandet och ett begränsat antal genomförande-
förordningar antas genom kommittéförfarandet, där befintliga standarder från FN/ECE, OECD, ISO 
och CEN/Cenelec används så mycket som möjligt. De tekniska bestämmelserna bör kompletteras i 
enlighet med vad som redan anges i ramdirektivet. Några trafiksäkerhetsrelaterade krav bör bli 
obligatoriska (som redan är fallet för utsläppskrav från samtliga traktorer). 

7. UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING 

Inget särskilt system planeras, men kommissionens arbetsgrupp för jordbrukstraktorer kommer att 
användas vid uppföljningen med genomförandeåtgärder.  
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BILAGA 

JÄMFÖRELSE AV KOSTNAD OCH NYTTA 

 

Mål 1: Förenkling av reglerna genom reglering på två nivåer 

 

Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3 Indikator 

Ingen ändring Nuvarande regler 
ersätts av 

2 förordningar 

Nuvarande regler ersätts 
av [4] förordningar 

Kostnader 

Årskostnad för 

EU-27  

29 160–2 435 400 € 

medeltal 533 993 € 

7 560–1 217 700 € 

medeltal 320 153 € 

Ursprunglig 
investeringskostnad 

 

18 225–3 653 100 € 

medeltal 909 225 € 

 

Nytta 

År Nedre 
gräns Medel Övre gräns 

1 3 375 € - 695 385 € - 2 435 400 €

5 86 690 € 129 430 € 2 261 461 €

Total nytta 
(kostnaderna 
inkluderar uppräkning 
på 2 % per år och 
diskonteringssats på 
3,5 %) 

 

10 184 219 € 1 094 970 € 7 759 675 €

Mål 2: Förenkling tack vare internationella standarder 

Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3 Indikatorer 

Ingen ändring Hänvisning till 
FN/ECE-föreskrifter 

där så är möjligt 

Hänvisning till alla 
relevanta internationella 

standarder 

Kostnader 

Kostnader för typ-
godkännande 

Ungefärlig kostnad per typ (komponent) i medel: 15 000 € 

Kostnad för ett typgodkännande av ett komplett fordon kan överskrida 100 000 €. 
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Översättnings-
kostnader 

 

Årliga personal-
kostnader för möten  

Skattad m edelårskostnad fö r 
deltagande i  m öten i nom EU, 
FN/ECE, OECD, IS O oc h CEN 
1 135 085 € (intervall 310 536–
2 608 200 €) 

 Skattad m edelårskostnad 
för deltagande i möten för 
befintliga stan darder 
1 078 331 € (intervall 
279 482–2 608 200 €) 

Investeringskostnader 
för EU-27 

 

 

 90 9 225 € (intervall 
18 225–3 653 100 €) 

Nytta 

Årlig besparing av 
kostnader för 
typgodkännande  

 
 

0 

Årlig besparing i 
medel av kostnader för 
möten 

 
 31 054 € (intervall 0–

56 754 €) 

Översättningar   0 
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Mål 3: Komplettering av lagstiftningen 

 

Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3 Indikatorer 

Ingen ändring EU-typgodkännandekraven 
kompletteras och EU-

typgodkännande blir obligatoriskt för 
alla fordonskategorier 

EU-typgodkännandekraven 
kompletteras medan EU-

typgodkännande av komplett 
fordon förblir valfritt för vissa 
kategorier (T4,T5,C,R och S) 

Kostnader 

T4.1 0 € 

T4.2 112 500 000 € 

T4.3 0 € 

T5 40 625 000 € 

C 0  € 

R 200 195 313 € 

Skattad medelkostnad 
efter fordonskategori (1) 

 

S 257 812 500 € 

liknar alternativ 2 

Skattade 
årsmedelkostnader för 
administration (2) 

 
36 190 000 € 

Total kostnad (1+2)  647 322 813 € (intervall 364 440 000–996 565 000 €) 

Medelinvesterings-
kostnad4 för EU-27  

 32 980 000* (intervall 3 860 000–62 100 000 €) 

Nytta 

Skattade besparingar för 
olycksfall  

 50 750 409 € 

Skattad kumulerad 
medelnytta (kostnaderna 
inkluderar uppräkning på 
2 % per år och 
diskonteringssats på 
3,5 %) 

 År 1: - 629 552 403 € 

År 5: - 3 057 835 295 € 

År 10: - 5 900 418 586 € 

Nytta genom 
standardisering 
(köparnas besparingar) 

 Kategori T4.2: nytta på 22 500 000 € (medel) 

för 9 000 fordon som registreras per år 

Kategori R: nytta på 68 750 000 € (medel) 

för 125 000 fordon som registreras per år 

Kategori S: nytta på 812 500 000 € (medel)  
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för 500 000 fordon som registreras per år 




