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Teckenförklaring

* Samrådsförfarande
*** Godkännandeförfarande

***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)
***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 
förslaget till akt.)

Ändringsförslag till ett förslag till akt

Parlamentets ändringsförslag till ett förslag till akt ska markeras med 
fetkursiv stil. Kursiv stil används för att uppmärksamma berörda avdelningar 
på eventuella problem i förslaget till akt. Med kursiv stil markeras ord eller 
textavsnitt som det finns skäl att korrigera innan texten färdigställs 
(exempelvis om det i en språkversion förekommer uppenbara fel eller saknas 
ord eller textavsnitt). De berörda avdelningarna tar sedan ställning till dessa 
korrigeringsförslag.

Texten i hänvisningen ovanför ett ändringsförslag till en befintlig akt, som 
förslaget till akt är avsett att ändra, innehåller en tredje och en fjärde rad. Den 
tredje raden anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i 
denna som ändringsförslaget avser. Om parlamentet önskar ändra delar av en 
bestämmelse i en befintlig akt som inte ändrats i förslaget till akt, ska dessa 
markeras med fet stil. Eventuella strykningar ska i sådana fall markeras 
enligt följande: [...].



PR\866501SV.doc 3/55 PE464.815v01-00

SV

INNEHÅLL

Sida

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION ..............5

MOTIVERING ....................................................................................................................51



PE464.815v01-00 4/55 PR\866501SV.doc

SV



PR\866501SV.doc 5/55 PE464.815v01-00

SV

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om godkännande av och 
marknadstillsyn för två- och trehjuliga fordon och fyrhjulingar
(KOM(2010)0542 – C7-0317/2010 – 2010/0271(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(KOM(2010)0542),

– med beaktande av artiklarna 294.2 och 114 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet 
(C7-0317/2010),

– med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 
19 januari 20111,

– med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 
och yttrandet från utskottet för transport och turism (A7-.../2011).

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 
den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, 
kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) Den inre marknaden bör grundas på 
öppna, enkla och konsekventa regler som 
erbjuder rättssäkerhet och klarhet och 
som är till nytta för såväl företag som 
konsumenter. 

                                               
1 EUT C ...



PE464.815v01-00 6/55 PR\866501SV.doc

SV

Or. en

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Syftet med den här förordningen är att 
fastställa harmoniserade regler för 
godkännande av fordon i kategori L för att 
säkerställa den inre marknadens funktion. 
Fordon i kategori L omfattar två-, tre- och 
fyrhjuliga fordon såsom motordrivna 
tvåhjulingar, trehjulingar, fyrhjulingar 
avsedda att framföras på väg och minibilar. 
Vidare mål är att förenkla den nuvarande 
lagstiftningen, bidra till en lägre, mer 
proportionerlig andel av de totala utsläppen 
från vägtransporter, öka säkerheten 
överlag, ta hänsyn till teknikens framsteg 
och stärka bestämmelserna om 
marknadstillsyn.

(3) Syftet med den här förordningen är att 
fastställa harmoniserade regler för 
godkännande av fordon i kategori L för att 
säkerställa den inre marknadens funktion. 
Fordon i kategori L omfattar två-, tre- och 
fyrhjuliga fordon såsom motordrivna 
tvåhjulingar, trehjulingar, fyrhjulingar 
avsedda att framföras på väg, 
terrängfordon och minibilar. Vidare mål är 
att förenkla den nuvarande lagstiftningen, 
bidra till en lägre, mer proportionerlig 
andel av de totala utsläppen från 
vägtransporter, öka säkerheten överlag, ta 
hänsyn till teknikens framsteg och stärka 
bestämmelserna om marknadstillsyn.

Or. en

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) Över 70 procent av unionens 
befolkning bor i stadsområden och dessa 
svarar i sin tur för omkring 85 procent av 
unionens BNP. Alla stora städer i Europa 
gör ansträngningar för att minska 
trafikstockningar, föroreningar och 
antalet olycksfall. Bättre 
typgodkännandekrav på fordon i 
kategori L kan förenkla övergången till 
effektivare, säkrare och renare sätt att 
förflytta sig i städerna1. Nya innovativa 
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och tekniskt avancerade två-, tre- eller 
lätta fyrhjuliga fordon kan öka 
rörligheten i städerna betydligt genom att 
de är mindre, kräver mindre energi och 
orsakar mindre utsläpp under tillverkning 
och användning, samtidigt som de 
erbjuder anslutningsmöjligheter, 
produktivitet och nöje.
_______________________________

1 Se även kommissionens meddelanden 
”Handlingsplan för rörlighet i städer” 
(KOM(2009)0490), ”Tematisk strategi för 
luftförorening” (KOM(2005)0446) och 
”Mot ett europeiskt område för 
trafiksäkerhet” (KOM(2010)0389).

Or. en

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11a) Industrin bör med tanke på det 
rådande ekonomiska klimatet, sektorns 
kapaciteter och storleken på de berörda 
företagen ges tillräcklig tid att anpassa sig 
till de nya bestämmelser som införs 
genom denna förordning och till de 
tekniska specifikationer som delegerats 
till kommissionen. Kraven måste 
fastställas i god tid för att tillverkarna ska 
hinna utveckla, testa och genomföra 
tekniska lösningar för 
fordonstillverkningen och för att 
tillverkare och myndigheter som utfärdar 
typgodkännande i medlemsstaterna ska 
hinna införa de administrativa system 
som krävs.

Or. en
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Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 11b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11b) För tydlighetens, rationalitetens och 
förenklingens skull bör denna förordning 
inte ange alltför många 
genomförandestadier för införandet av 
striktare utsläppsnivåer och 
säkerhetskrav. En metod med tre etapper 
bör därför användas, med respektive 
tillämpningsdatum fastställd till den 
1 januari 2014 (efter det att denna 
förordning trätt i kraft) den 
1 januari 2017 (2018) och den 
1 januari 2020 (2021).

Or. en

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Marknadstillsynen inom 
fordonsbranschen, särskilt över fordon av 
kategori L, bör förbättras genom att de 
rättsliga bestämmelserna om 
produktionsöverensstämmelse och 
ansvarsfördelning mellan leveranskedjans 
ekonomiska aktörer byggs ut. Särskilt bör 
ansvarsfördelningen för medlemsstaternas 
myndigheter med ansvar för 
typgodkännande och marknadstillsyn 
förtydligas, och kraven på kompetens, 
skyldigheter och prestanda för de tekniska 
tjänster som utför 
typgodkännandeprovning bör byggas ut. 
Efterlevnad av motorfordonslagstiftningens 
typgodkännandekrav och krav på 
produktionsöverensstämmelse bör även i 

(12) Marknadstillsynen inom 
fordonsbranschen, särskilt över fordon av 
kategori L, bör förbättras genom att de 
rättsliga bestämmelserna om 
produktionsöverensstämmelse och 
ansvarsfördelning mellan leveranskedjans 
ekonomiska aktörer byggs ut. Särskilt bör 
ansvarsfördelningen för medlemsstaternas 
myndigheter med ansvar för 
typgodkännande och marknadstillsyn 
förtydligas, och kraven på kompetens, 
skyldigheter och prestanda för de tekniska 
tjänster som utför 
typgodkännandeprovning bör byggas ut. 
Efterlevnad av motorfordonslagstiftningens 
typgodkännandekrav och krav på 
produktionsöverensstämmelse bör även i 
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fortsättningen förbli 
typgodkännandemyndigheternas centrala 
uppgift, medan marknadstillsynen kan 
delas upp på olika nationella myndigheter.

fortsättningen förbli 
typgodkännandemyndigheternas centrala 
uppgift, medan marknadstillsynen kan 
delas upp på olika nationella myndigheter.
Effektiv samordning och övervakning på 
unionsnivå 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.

Or. en

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) För att förebygga missbruk bör ett 
förenklat förfarande för fordon i små serier 
inskränkas till en mycket liten produktion. 
Därför är det nödvändigt att närmare ange 
hur begreppet små serier ska definieras i 
fråga om antalet fordon som säljs, 
registreras eller tas i bruk.

(13) För att förebygga missbruk bör ett 
förenklat förfarande för fordon i små serier 
inskränkas till ett begränsat antal fordon. 
Därför är det nödvändigt att närmare ange 
hur begreppet små serier ska definieras i 
fråga om antalet fordon som säljs, 
registreras eller tas i bruk.

Or. en

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Kommissionen bör ges behörighet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt om 
funktionssäkerhet och miljöskydd, 
provning, tillgång till reparations- och 
underhållsinformation, samt utseende av 
tekniska tjänster och deras särskilda 

(17) I syfte att komplettera eller ändra vissa 
icke väsentliga delar av lagstiftningsakter 
genom generellt tillämpliga bestämmelser 
bör kommissionen delegeras behörighet 
att anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt vad gäller 
funktionssäkerhet och miljöprestanda, 
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godkända uppgifter, i syfte att komplettera 
eller ändra vissa icke väsentliga delar av 
lagstiftningsakter genom generellt 
tillämpliga bestämmelser. Denna 
behörighet bör inte omfatta ändringar av 
dagar för ikraftträdande i bilaga IV eller 
utsläppsgränsvärden i bilaga VI. Ändringar 
av de dagarna eller värdena bör göras 
genom det ordinarie 
lagstiftningsförfarandet enligt artikel 114 i 
fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt.

provning, tillgång till reparations- och 
underhållsinformation, samt utseende av 
tekniska tjänster och deras särskilda 
godkända uppgifter. Denna behörighet bör 
inte omfatta ändringar av dagar för 
ikraftträdande i bilaga IV eller 
utsläppsgränsvärden i bilaga VI. Ändringar 
av de dagarna eller värdena bör göras 
genom det ordinarie 
lagstiftningsförfarandet enligt artikel 114 i 
fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt. Det är av särskild betydelse 
att kommissionen genomför lämpliga 
samråd under det förberedande arbetet, 
också på sakkunnignivå. Kommissionen 
bör, då den förbereder och utarbetar 
delegerade akter, se till att relevanta 
handlingar översänds till 
Europaparlamentet och rådet samtidigt, i 
god tid och på ett korrekt sätt.

Or. en

Motivering

Anpassning till den senast använda lydelsen beträffande delegerade akter.

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Kommissionen bör ges befogenhet att 
anta en genomförandeakt enligt 
artikel 291 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt för att fastställa 
enhetliga villkor för tillämpningen av den 
här förordningen med avseende på 
förteckningen över upplysningar som ska 
lämnas vid ansökan om typgodkännande, 
typgodkännandeförfaranden, mallar för 
tillverkarnas kompletterande skyltar, 
EU-typgodkännandeintyg, förteckning över 
utfärdade typgodkännanden, 
numreringssystem för 

(18) För att fastställa enhetliga villkor för 
tillämpningen av den här förordningen med 
avseende på förteckningen över 
upplysningar som ska lämnas vid ansökan 
om typgodkännande, 
typgodkännandeförfaranden, mallar för 
tillverkarnas kompletterande skyltar, 
EU-typgodkännandeintyg, förteckning över 
utfärdade typgodkännanden, 
numreringssystem för 
EU-typgodkännanden samt förfaranden för 
produktionsöverensstämmelse bör 
genomförandebefogenheterna delegeras 
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EU-typgodkännanden samt förfaranden för 
produktionsöverensstämmelse. På dessa 
områden krävs enhetliga villkor för 
tillämpningen i medlemsstaterna för att 
säkerställa den inre marknadens funktion 
och underlätta ömsesidigt erkännande av 
förvaltningsbeslut fattade i andra 
medlemsstater (särskilt typgodkännanden) 
och godtagande av handlingar som 
utfärdats av tillverkarna (särskilt intyg om 
överensstämmelse).

till kommissionen. Dessa befogenheter 
bör utövas i enlighet med 
Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) nr 182/2011 av 
den 16 februari 2011 om fastställande av 
allmänna regler och principer för 
medlemsstaternas kontroll av 
kommissionens utövande av sina 
genomförandebefogenheter1. På dessa 
områden krävs enhetliga villkor för 
tillämpningen i medlemsstaterna för att 
säkerställa den inre marknadens funktion 
och underlätta ömsesidigt erkännande av 
förvaltningsbeslut fattade i andra 
medlemsstater (särskilt typgodkännanden) 
och godtagande av handlingar som 
utfärdats av tillverkarna (särskilt intyg om 
överensstämmelse).
_______________________

1 EUT L 55, 28.2.2011, s. 13.

Or. en

Motivering

Anpassning till den senast använda lydelsen beträffande genomförandeakter.

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Fordon som är uteslutande avsedda för 
tävlingsbruk på väg eller i terräng.

d) Fordon som är uteslutande avsedda för 
tävlingsbruk

Or. en

Motivering

Redigering: Strykning av ovidkommande kriterier för detta undantag om tävlingsbruk.
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Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Fordon som är uteslutande avsedda för 
användning av försvaret, ordningsmakten, 
civilförsvaret, brandkåren eller offentliga 
arbeten.

e) Fordon som är uteslutande avsedda för 
användning av försvaret, ordningsmakten, 
civilförsvaret, brandkåren eller 
tillhandahållare av offentliga arbeten eller 
tjänster.

Or. en

Motivering

Förtydligande: Fordon som uteslutande är avsedda att användas i offentliga arbeten eller 
tjänster undantas.

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) Fordon som främst är avsedda för bruk i 
terräng och konstruerade för färd på 
obelagda ytor.

g) Fordon som uteslutande är avsedda för 
bruk i terräng och konstruerade för färd på 
obelagda ytor.

Or. en

Motivering

Endast L-fordon som uteslutande är avsedda för bruk i terräng bör undantas från denna 
förordning,

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Artikel 3 – led 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

11. intyg om överensstämmelse: handling 
enligt förlagan i genomförandeakten som 

11. intyg om överensstämmelse: handling 
enligt förlagan i genomförandeakten som 
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utfärdas av fordonstillverkaren för att 
intyga att fordonet vid tidpunkten för 
färdigställandet motsvarade en fordonstyp 
som typgodkänts enligt denna förordning.

utfärdas av tillverkaren för att intyga att 
fordonet vid tidpunkten för färdigställandet 
motsvarade en fordonstyp som typgodkänts 
enligt denna förordning.

Or. en

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Artikel 3 – led 49

Kommissionens förslag Ändringsförslag

49. information om reparation och 
underhåll av fordon: all information som 
krävs för diagnos, underhåll, kontroll, 
periodisk övervakning, reparation, 
omprogrammering eller återställning av ett 
fordon, och som tillverkarna tillhandahåller 
sina auktoriserade återförsäljare eller 
verkstäder, inklusive alla senare ändringar 
och tillägg till denna information. Denna 
information ska omfatta all information 
som krävs för att installera system, 
komponenter eller separata tekniska 
enheter på fordon.

49. information om reparation och 
underhåll av fordon: all information som 
krävs för diagnos, underhåll, kontroll, 
periodisk övervakning, reparation, 
omprogrammering eller återställning av ett 
fordon, och som tillverkarna tillhandahåller 
sina auktoriserade återförsäljare eller 
verkstäder, inklusive alla senare ändringar 
och tillägg till denna information. Denna 
information ska omfatta all information 
som krävs för att identifiera och installera 
system, delar, komponenter eller separata 
tekniska enheter på fordon.

Or. en

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Artikel 3 – led 50

Kommissionens förslag Ändringsförslag

50. oberoende aktör: andra företag än 
auktoriserade återförsäljare och verkstäder
som direkt eller indirekt är delaktiga i 
reparation och underhåll av motorfordon.

50. oberoende aktör: fysiska eller juridiska 
personer som inte är auktoriserade 
återförsäljare, eller verkstäder som direkt 
eller indirekt är delaktiga i reparation och 
underhåll av motorfordon, särskilt 
verkstäder för och tillverkare och 
distributörer av utrustning, verktyg eller 
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reservdelar för reparationer, utgivare av 
teknisk information, operatörer som 
erbjuder kontroll-, provnings- och 
utbildningstjänster samt tillverkare och 
installatörer av utrustning för fordon som 
drivs med alternativa bränslen.

Or. en

Motivering

Alla oberoende aktörer, inte bara ”företag”, ska säkerställas rättvis tillgång till information 
om reparation och underhåll (till rimlig kostnad).

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Artikel 3 – led 50a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

50a. auktoriserad återförsäljare eller 
verkstad: varje fysisk eller juridisk person 
som ingår i fordonstillverkarens 
distributionssystem.

Or. en

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Artikel 3 – led 53a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

53a. enduromotorcykel: tvåhjuligt 
motorfordon avsett för särskilt bruk som 
uppfyller klassificeringskraven för fordon 
i kategori L3e-S1.

Or. en

Motivering

Införande av en särskild underkategori för enduromotorcyklar som används både på väg och 
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i terräng. 

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Artikel 3 – led 53b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

53b. trialmotorcykel: tvåhjuligt 
motorfordon avsett för särskilt bruk som 
uppfyller klassificeringskraven för fordon 
i kategori L3e-S2.

Or. en

Motivering

Införande av en särskild underkategori för trialmotorcyklar som används både på väg och i 
terräng. 

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Artikel 3 – led 57a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

57a. terrängfordon: fordon som uppfyller 
klassificeringskraven för fordon i 
kategori L7Ce.

Or. en

Motivering

Införande av en särskild underkategori för terrängfordon som används både på väg och i 
terräng. 

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – led c – led i – strecksats 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

– A1-fordon (motorcykel med låga 
prestanda).

– L3e-A1-fordon (motorcykel med låga 
prestanda).

Or. en

Motivering

Redigering.

Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – led c – led i – strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– A2-fordon (motorcykel med medelhöga 
prestanda).

– L3e-A2-fordon (motorcykel med 
medelhöga prestanda).

Or. en

Motivering

Redigering.

Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – led c – led i – strecksats 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– A3-fordon (motorcykel med höga 
prestanda).

– L3e-A3-fordon (motorcykel med höga 
prestanda).

Or. en

Motivering

Redigering.
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Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – led c – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ii) Fordonets högsta 
konstruktionshastighet, uppdelad enligt

utgår

– lägre än eller lika med 130 km/h,
– högre än 130 km/h.

Or. en

Motivering

Medan hastighet över vad fordonstillverkaren uppgett har betydelse för utsläppstestning har 
det ingen betydelse för klassificering av fordonstyp. Detta kriterium ingår heller inte i 
bilaga I.

Ändringsförslag 24

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – led c – led iia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iia) Fordon avsedda för särskilt bruk, 
uppdelade på
– L3e-S1-fordon (enduromotorcykel), 
– L3e-S2-fordon (trialmotorcykel).

Or. en

Ändringsförslag 25

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – led e – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) Fordon i underkategori L5Ae
(trehjuling).

i) L5Ae-fordon (trehjuling).
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Or. en

Motivering

Redigering.

Ändringsförslag 26

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – led e – led ii – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) Fordon i kategori L5Be (trehjuling för 
nyttotrafik) uppdelad enligt

ii) L5Be-fordon (trehjuling för nyttotrafik) 
uppdelad enligt

Or. en

Motivering

Redigering.

Ändringsförslag 27

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – led g – led ii – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) Fordon i underkategori L7Be (tung 
minibil) uppdelat enligt

ii) L7Be-fordon (tung minibil), vidare
uppdelat enligt

Or. en

Motivering

Redigering.

Ändringsförslag 28

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – led g – led iia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iia) L7Ce-fordon (terrängfordon).
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Or. en

Ändringsförslag 29

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 4 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Kategori L1e med underkategorierna 
L1Ae och L1Be samt kategori L3e med 
underkategorierna L3e-A1, L3e-A2 och
L3e-A3.

a) Kategori L1e med underkategorierna 
L1Ae och L1Be samt kategori L3e med 
underkategorierna L3e-A1, L3e-A2,
L3e-A3, L3Ae-S1 och L3Ae-S2.

Or. en

Ändringsförslag 30

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 4 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Kategori L6e med underkategorierna 
L6Ae och L6Be samt kategori L7e med 
underkategorierna L7Ae och L7Be.

c) Kategori L6e med underkategorierna 
L6Ae och L6Be samt kategori L7e med 
underkategorierna L7Ae, L7Be och L7Ce.

Or. en

Ändringsförslag 31

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. De ska dessutom utse ett ombud för 
marknadstillsyn, vilken kan vara det 
ombud som omnämns i punkt 3 eller ett 
annat ombud.

4. Tillverkarna ska dessutom utse ett 
ombud för marknadstillsyn, vilken kan 
vara det ombud som omnämns i punkt 3 
eller ett annat ombud.

Or. en
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Motivering

(Motiveringen berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag 32

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om importörerna anser eller har skäl att 
tro att fordonet, systemet, komponenten 
eller den separata tekniska enheten inte 
överensstämmer med kraven i denna 
förordning, och särskilt inte 
överensstämmer med typgodkännandet, får
de inte sälja eller registrera fordonet, 
systemet, komponenten eller den separata 
tekniska enheten förrän de överensstämmer 
med de tillämpliga kraven. Om 
importörerna anser eller har skäl att tro att 
fordonet, systemet, komponenten eller den 
separata tekniska enheten innebär en risk, 
ska han dessutom underrätta tillverkaren, 
marknadstillsynsmyndigheterna och 
godkännandemyndigheterna om detta.

3. Om importörerna anser eller har skäl att 
tro att fordonet, systemet, komponenten 
eller den separata tekniska enheten inte 
överensstämmer med kraven i denna 
förordning, och särskilt inte 
överensstämmer med typgodkännandet, 
ska de kontakta de behöriga 
myndigheterna och inte sälja eller 
registrera fordonet, systemet, komponenten 
eller den separata tekniska enheten förrän 
de har tagit emot bekräftelse från de 
behöriga myndigheterna om att de 
överensstämmer med denna förordning. 
Om importörerna anser eller har skäl att tro 
att fordonet, systemet, komponenten eller 
den separata tekniska enheten innebär en 
risk, ska han dessutom underrätta 
tillverkaren, 
marknadstillsynsmyndigheterna och 
godkännandemyndigheterna om detta.

Or. en

Ändringsförslag 33

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om distributörerna anser eller har skäl 
att tro att ett fordon, ett system, en 
komponent eller en separat teknisk enhet 
som de har sålt eller registrerat eller för 
vilka de ansvarar för ibruktagandet inte 

1. distributörerna anser eller har skäl att tro 
att ett fordon, ett system, en komponent 
eller en separat teknisk enhet som de har 
sålt eller registrerat eller för vilka de 
ansvarar för ibruktagandet inte 
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överensstämmer med kraven i denna 
förordning, får de inte sälja eller registrera 
fordonet, systemet, komponenten eller den 
separata tekniska enheten, och ska hindra 
att det tas i bruk, till dess att produkten 
överensstämmer med de tillämpliga 
kraven.

överensstämmer med kraven i denna 
förordning, ska de kontakta de behöriga 
myndigheterna och inte sälja eller 
registrera fordonet, systemet, komponenten 
eller den separata tekniska enheten förrän 
de har tagit emot bekräftelse från de 
behöriga myndigheterna om att de 
överensstämmer med denna förordning,
och ska hindra att det tas i bruk, till dess att 
produkten överensstämmer med de 
tillämpliga kraven.

Or. en

Ändringsförslag 34

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Efter en ändring av framdrivningen ska 
fordonet uppfylla de tekniska kraven för 
den ursprungliga fordonskategorin och 
underkategorin, eller i förekommande fall 
den nya fordonskategorin och 
underkategorin, som gällde när det 
ursprungliga fordonet såldes, registrerades 
eller togs i bruk, inbegripet de senaste 
ändringarna av kraven.

4. Efter en ändring av framdrivningen ska 
fordonet uppfylla de tekniska kraven för 
den ursprungliga fordonskategorin och 
underkategorin, eller i förekommande fall
den nya fordonskategorin och 
underkategorin, som gällde när det 
ursprungliga fordonet såldes, registrerades 
eller togs i bruk.

Or. en

Motivering

Om framdrivningen har ändrats bör fordonet fortfarande uppfylla samma krav som gällde 
när det ursprungliga fordonet såldes.

Ändringsförslag 35

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Fyra år efter den dag som avses i 
artikel 82.2 ska alla nya fordon i 
underkategorierna L1Be, L3e, L5e, L6Ae 
och L7Ae vara försedda med det första 
steget av ett system för omborddiagnos 
(OBD) som övervakar och redovisar 
elkretsintegritet, kortslutna och öppna 
elkretsar och fordonets motor- och 
reglersystems kretsrationalitet (OBD I).

1. Tre år efter den dag som avses i 
artikel 82.2 ska alla nya fordon i 
underkategorierna L2e, L3e, L4e, L5e, 
L6Ae och L7Ae vara försedda med det 
första steget av ett system för 
omborddiagnos (OBD) som övervakar och 
redovisar elkretsintegritet, kortslutna och 
öppna elkretsar och fordonets motor- och 
reglersystems kretsrationalitet (OBD I).

Or. en

Motivering

Medan förordningen efter ändring (artikel 82.2) föreslås träda i kraft den 1 januari 2014 ska 
kravet på OBD fr.o.m. den 1 januari 2017 fortsatt gälla för alla fordon i kategori L med 
undantag för fordon i underkategori L1e. Av hänsyn till den proportionellt höga 
merkostnaden ska OBD inte vara obligatorisk för tvåhjuliga mopeder (L1Be).

Ändringsförslag 36

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Sex år efter den dag som avses i
artikel 82.2 ska alla nya fordon i 
underkategorierna L6Be och L7Be vara 
försedda med OBD I.

2. Fyra år efter den dag som avses i 
artikel 82.2 ska alla nya fordon i 
underkategorierna L6Be och L7Be vara 
försedda med OBD I.

Or. en

Motivering

Se motiveringen till förslaget till ändring av artikel 19.1. Vidare är ett begränsat antal frister 
att föredra varför det föreslås att detta krav ska gälla fr.o.m. den 1 januari 2018 (steg 2).

Ändringsförslag 37

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Åtta år efter den dag som avses i 
artikel 82.2 ska alla nya fordon vara 
försedda med OBD I.

3. Sju år efter den dag som avses i 
artikel 82.2 ska alla nya fordon som avses i 
punkterna 1 och 2 vara försedda med 
OBD I.

Or. en

Motivering

Se motiveringen till förslagen till ändring av artiklarna 19.1 och 19.2.

Ändringsförslag 38

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Efter bekräftelse i ett beslut antaget av 
kommissionen i enlighet med artikel 21.4
ska alla nya fordon i underkategorierna 
L1Be, L3e, L5e, L6Ae och L7Ae åtta år
efter den dag som avses i artikel 82.2 
dessutom vara försedda med det andra 
steget av ett system för omborddiagnos 
som utöver OBD I även övervakar inte 
bara rena funktionsbortfall utan också 
försämring av system, komponenter och 
separata tekniska enheter under fordonets 
livslängd (OBD II), förutsatt att detta i 
miljökonsekvensundersökningen enligt 
artikel 21.4 och 21.5 visas vara 
kostnadseffektivt.

4. Efter bekräftelse i ett beslut antaget av 
kommissionen i enlighet med artikel 21.4 
ska alla nya fordon i underkategorierna 
L2e, L3e, L4e, L5e, L6Ae och L7Ae sju år
efter den dag som avses i artikel 82.2 
dessutom vara försedda med det andra 
steget av ett system för omborddiagnos 
som utöver OBD I även övervakar inte 
bara rena funktionsbortfall utan också 
försämring av system, komponenter och 
separata tekniska enheter under fordonets 
livslängd (OBD II), förutsatt att detta i 
miljökonsekvensundersökningen enligt 
artikel 21.4 och 21.5 visas vara 
kostnadseffektivt.

Or. en

Motivering

Se motiveringen till förslagen till ändring av artikel 19.1 och 19.2.

Ändringsförslag 39

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Senast den 1 januari 2016 ska 
kommissionen genomföra en heltäckande 
undersökning av miljökonsekvenserna. 
Undersökningen ska omfatta luftkvalitet 
och andel föroreningar från fordon i 
kategori L samt kraven på 
provningstyperna I, IV, V, VII och VIII i 
bilaga V. I undersökningen ska de senaste 
vetenskapliga uppgifterna, 
forskningsrönen, modellerna och 
övervägandena om kostnadseffektivitet 
sammanställas och bedömas i syfte att 
fastställa slutgiltiga åtgärder i form av 
definitiv dag för ikraftträdande av Euro 5 
(Euro 6 för motorcyklar i kategori L3e) i 
bilaga IV, Euro 5-kraven (Euro 6 för 
motorcyklar i kategori L3e) på miljö i 
bilagorna V, VI.A3, VI.B2, VI.C2 samt 
bilaga VII beträffande Euro 5-kraven 
(Euro 6 för motorcyklar i kategori L3e) på 
körsträcka vid hållbarhetsprovning och 
försämringsfaktorer.

4. Senast den 1 januari 2016 ska 
kommissionen genomföra en heltäckande 
undersökning av miljökonsekvenserna. 
Undersökningen ska omfatta luftkvalitet 
och andel föroreningar från fordon i 
kategori L samt kraven på 
provningstyperna I, IV, V, VII och VIII i 
bilaga V. I undersökningen ska de senaste 
vetenskapliga uppgifterna, 
forskningsrönen, modellerna och 
övervägandena om kostnadseffektivitet 
sammanställas och bedömas i syfte att 
fastställa slutgiltiga åtgärder beträffande
de frågor som avses i punkt 5.

Or. en

Motivering

Upprepning av ordalydelse i punkt 5 stryks.

Ändringsförslag 40

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 5 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. På grundval av
miljökonsekvensundersökningens 
slutsatser ska kommissionen bestämma
följande:

5. Kommissionen ska lägga fram en 
rapport till Europaparlamentet och rådet 
om miljökonsekvensundersökningens 
slutsatser samt föreslå slutgiltiga åtgärder 
beträffande följande:

Or. en
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Motivering

På grundval av miljökonsekvensundersökningen ska kommissionen antingen fastslå eller 
föreslå ändringar av de miljökrav som anges i denna punkt.

Ändringsförslag 41

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 5 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Utsläppsgränserna för Euro 5 (Euro 6 
för motorcyklar i kategori L3e) enligt 
bilaga VI.A3 och OBD-gränsvärdena i 
bilaga VI.B2.

b) Utsläppsgränserna för Euro 5 (Euro 6 
för motorcyklar i kategori L3e) enligt 
bilaga V, bilaga VI.A3 och 
OBD-gränsvärdena i bilaga VI.B2.

Or. en

Motivering

Se motiveringen till förslaget till ändring av artikel 4.

Ändringsförslag 42

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 1 – stycke 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) kombinerat typgodkännande,

Or. en

Motivering

Ett kombinerat typgodkännande behövs för tillverkare som använder leverantörens 
typgodkännanden men som använder det förfarande med ett steg som gäller för de 
fordonsrelaterade objekt som de själva har kontroll över.

Ändringsförslag 43

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 3a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Kombinerat typgodkännande ska bestå 
av ett stegvist typgodkännandeförfarande 
i vilket ett eller fler systemgodkännanden 
görs i slutskedet av godkännandet av hela 
fordonet således att separata 
EU-typgodkännandeintyg inte behövs för 
dessa system.

Or. en

Ändringsförslag 44

Förslag till förordning
Artikel 36 – 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 
köps.

3. Intyget om överensstämmelse ska 
upprättas på ett av unionens officiella
språk. Medlemsstaterna får begära att 
intyget om överensstämmelse översätts till 
det egna språket eller de egna språken.

Or. en

Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att minska den administrativa bördan.

Ändringsförslag 45

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. På intyg om överensstämmelse, enligt 
vad som anges i genomförandeakten som 
antagits enligt denna förordning, ska för 
fordon som godkänts i enlighet med 
artikel 39.2 i rubriken stå följande: ”För 
färdigbyggda/etappvis färdigbyggda 
fordon, typgodkännande enligt artikel 39

7. På intyg om överensstämmelse, enligt 
vad som anges i genomförandeakten som 
antagits enligt denna förordning, ska för 
fordon som godkänts i enlighet med 
artikel 38.2 i rubriken stå följande: ”För 
färdigbyggda/etappvis färdigbyggda 
fordon, typgodkännande enligt artikel 38
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(preliminärt godkännande)”. (preliminärt godkännande)”.

Or. en

Motivering

Korrigering av hänvisning.

Ändringsförslag 46

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. I rubriken till intyget om 
överensstämmelse, enligt vad som anges i 
genomförandeakten som antagits enligt 
denna förordning, ska för fordon som är 
typgodkända enligt artikel 41 stå ”För 
färdigbyggda/etappvis färdigbyggda fordon 
som är typgodkända i små serier”, och i 
nära anslutning till detta tillverkningsåret 
följt av ett löpnummer mellan 1 och det 
högsta tal som anges i tabellen i 
genomförandeakten, vilket för varje 
tillverkningsår anger fordonets löpnummer 
i produktionen för det året.

8. I rubriken till intyget om 
överensstämmelse, enligt vad som anges i 
genomförandeakten som antagits enligt 
denna förordning, ska för fordon som är 
typgodkända enligt artikel 40 stå ”För 
färdigbyggda/etappvis färdigbyggda fordon 
som är typgodkända i små serier”, och i 
nära anslutning till detta tillverkningsåret 
följt av ett löpnummer mellan 1 och det 
högsta tal som anges i tabellen i 
genomförandeakten, vilket för varje 
tillverkningsår anger fordonets löpnummer 
i produktionen för det året.

Or. en

Motivering

Korrigering av hänvisning.

Ändringsförslag 47

Förslag till förordning
Artikel 41 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Ansökningar om enskilt godkännande 
får omfatta högst fem fordon av samma 
typ.

4. Ansökningar om enskilt godkännande 
får omfatta högst 20 fordon av samma typ.
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Or. en

Ändringsförslag 48

Förslag till förordning
Artikel 46 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Antalet fordon i slutserier får inte 
överskrida det största värdet av 10 % av 
antalet fordon som registrerades under de 
två föregående åren eller tio fordon per 
medlemsstat.

4. Antalet fordon i slutserier får inte 
överskrida det största värdet av 10 % av 
antalet fordon som registrerades under de 
två föregående åren eller 50 fordon per 
medlemsstat.

Or. en

Ändringsförslag 49

Förslag till förordning
Artikel 49 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om det under det förfarande som 
beskrivs i artikel 41 reses invändningar 
mot en åtgärd som en medlemsstat har 
vidtagit eller om kommissionen anser att 
en nationell åtgärd strider mot 
unionslagstiftningen ska kommissionen 
utan dröjsmål utvärdera den nationella 
åtgärden efter samråd med 
medlemsstaterna och berörda ekonomiska 
aktörer. På grundval av resultaten av denna 
utvärdering ska kommissionen fastställa 
om den nationella åtgärden är motiverad 
eller inte.

1. Om det under det förfarande som 
beskrivs i artikel 48 reses invändningar 
mot en åtgärd som en medlemsstat har 
vidtagit eller om kommissionen anser att 
en nationell åtgärd strider mot 
unionslagstiftningen ska kommissionen 
utan dröjsmål utvärdera den nationella 
åtgärden efter samråd med 
medlemsstaterna och berörda ekonomiska 
aktörer. På grundval av resultaten av denna 
utvärdering ska kommissionen fastställa 
om den nationella åtgärden är motiverad 
eller inte.

Or. en

Motivering

Korrigering av hänvisning.
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Ändringsförslag 50

Förslag till förordning
Artikel 52 – punkt 3 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Punkt 1 ska inte tillämpas på system, 
komponenter eller separata tekniska 
enheter som framtagits för fordon som 
uteslutande är avsedda för tävling på väg. 
Om system, komponenter eller separata 
tekniska enheter på en förteckning i en 
delegerad akt till denna förordning kan 
användas både i tävlingsfordon och i 
fordon som är avsedda för användning på 
allmänna vägar, får systemen, 
komponenterna eller de separata tekniska 
enheterna inte säljas eller saluföras till 
konsumenter.

Punkt 1 ska inte tillämpas på system, 
komponenter eller separata tekniska 
enheter som framtagits för fordon som 
uteslutande är avsedda för sportevenemang 
som inte arrangeras på allmän väg. Om 
system, komponenter eller separata 
tekniska enheter på en förteckning i en 
delegerad akt till denna förordning kan 
användas både i fordon som är avsedda för 
sådana sportevenemang och i fordon som 
är avsedda för användning på allmänna 
vägar, får systemen, komponenterna eller 
de separata tekniska enheterna inte säljas 
eller saluföras till konsumenter.

Or. en

Ändringsförslag 51

Förslag till förordning
Artikel 60 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Tillverkarna ska tillhandahålla 
obegränsad tillgång till reparations- och 
underhållsinformation om fordonet till 
oberoende aktörer genom webbplatser i 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 
återförsäljande och reparatörer.

1. Tillverkarna ska tillhandahålla 
obegränsad tillgång till reparations- och 
underhållsinformation om fordonet till 
oberoende aktörer genom webbplatser i ett 
standardiserat format på ett enkelt 
tillgängligt och direkt sätt. Denna 
information ska göras tillgänglig på ett 
sätt som är icke-diskriminerande jämfört 
med den reparations- och 
underhållsinformation som tillhandahålls 
auktoriserade återförsäljande och 
reparatörer.

Or. en
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Ändringsförslag 52

Förslag till förordning
Artikel 60 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Servicehandböcker inklusive 
reparations- och underhållsregister.

b) Servicehandböcker inklusive 
reparations- och underhållsregister samt 
servicescheman.

Or. en

Ändringsförslag 53

Förslag till förordning
Artikel 60 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Tekniska manualer. c) Tekniska manualer och rapporter om 
teknisk service.

Or. en

Ändringsförslag 54

Förslag till förordning
Artikel 60 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. För utformning och tillverkning av 
fordonssystem för alternativbränslefordon 
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 alternativbränslefordon 
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, 
distribuerar, installerar eller reparerar 
utrustning för alternativbränslefordon.



PR\866501SV.doc 31/55 PE464.815v01-00

SV

Or. en

Ändringsförslag 55

Förslag till förordning
Artikel 60 – 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 ett fordons reparations- och 
underhållsregister lagras i en central 
databas hos tillverkaren eller för dennes 
räkning, ska oberoende aktörer ha 
kostnadsfri tillgång till detta register och 
kunna föra in uppgifter om reparation och 
underhåll som de utfört.

Or. en

Ändringsförslag 56

Förslag till förordning
Artikel 74

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska biträdas av tekniska 
kommittén för motorfordon som inrättats 
enligt artikel 40 i direktiv 2007/46/EG.

1. Kommissionen ska biträdas av tekniska 
kommittén för motorfordon som inrättats 
enligt artikel 40 i direktiv 2007/46/EG. 
Denna kommitté är en kommitté i den 
mening som avses i förordning (EU) 
nr 182/2011.

2. När det hänvisas till denna punkt ska 
artikel 5 och artikel 7 i 
beslut 1999/468/EG tillämpas, med 
beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i 
det beslutet. Den tid som avses i artikel 5.6 
i beslut 1999/468/EG ska vara 
tre månader.

2. När det hänvisas till denna punkt ska 
artikel 5 i förordning (EU) nr 182/2011
tillämpas. 

Or. en
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Ändringsförslag 57

Förslag till förordning
Artikel 76

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utövande av delegering Utövande av delegering

1. Befogenhet att anta delegerade akter 
som nämns i artiklarna 16, 18, 19, 20, 21, 
22, 30, 52, 56, 57, 60, 66 och 75 ska tills 
vidare delegeras till kommissionen.

1. Befogenhet att anta delegerade akter 
som nämns i artiklarna delegeras till 
kommissionen med förbehåll för de villkor 
som anges i denna artikel.

1a. Den delegering av befogenhet som 
avses i artiklarna 16, 18, 19, 20, 21, 22, 
30, 52, 56, 57, 60, 66 och 75 ska ges till 
kommissionen på obestämd tid från och 
med …*.
1b. Delegeringen av de befogenheter som 
avses i artiklarna 16, 18, 19, 20, 21, 22, 
30, 52, 56, 57, 60, 66 och 75 får när som 
helst återkallas av Europaparlamentet 
eller rådet. Ett beslut om återkallande 
innebär att den delegering av 
befogenheter som anges i beslutet ska 
upphöra att gälla. Det får verkan dagen 
efter offentliggörandet i Europeiska 
unionens officiella tidning eller vid ett 
senare, i beslutet angett datum. Beslutet 
påverkar inte giltigheten för delegerade 
akter som redan trätt i kraft.

2. Så snart som kommissionen antagit en 
delegerad akt ska den samtidigt underrätta 
Europaparlamentet och rådet.

2. Så snart som kommissionen antagit en 
delegerad akt ska den samtidigt underrätta 
Europaparlamentet och rådet.

3. Kommissionens befogenhet att anta 
delegerade akter gäller på de villkor som 
fastställs i artiklarna 77 och 78.

3. En delegerad akt som antas i enlighet 
med någon eller några av artiklarna 16, 
18, 19, 20, 21, 22, 30, 52, 56, 57, 60, 66 
eller 75 ska endast träda i kraft om ingen 
invändning har gjorts av vare sig 
Europaparlamentet eller rådet inom 
2 månader från meddelandet om denna 
akt till Europaparlamentet och rådet, eller 
om både Europaparlamentet och rådet, 
innan denna frist har löpt ut, har 
informerat kommissionen om att de inte 
kommer att göra någon invändning. På 
Europaparlamentets eller rådets initiativ 
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ska denna period förlängas med två 
månader.
__________________
* EUT: Vänligen för in datum för 
ikraftträdande för denna förordning. 

Or. en

Ändringsförslag 58

Förslag till förordning
Artikel 77

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 77 utgår
Återkallande av delegering

1. Delegeringen av de befogenheter som 
avses i artiklarna 16, 18, 19, 20, 21, 22, 
30, 52, 56, 57, 60, 66 och 75 får när som 
helst återkallas av Europaparlamentet 
eller rådet.
2. Den institution som har inlett ett internt 
förfarande för att besluta huruvida en 
delegering av befogenhet ska återkallas 
ska sträva efter att underrätta den andra 
institutionen och kommissionen inom 
rimlig tid innan det slutliga beslutet fattas, 
och ange vilka delegerade befogenheter 
som kan komma att återkallas och de 
eventuella skälen för detta.
3. Ett beslut om återkallande innebär att 
den delegering av befogenheter som anges 
i beslutet ska upphöra att gälla. Beslutet 
ska få omedelbar verkan, eller vid ett 
senare datum som anges i beslutet. 
Beslutet påverkar inte giltigheten för 
delegerade akter som redan trätt i kraft. 
Beslutet ska offentliggöras i Europeiska 
unionens officiella tidning.

Or. en
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Ändringsförslag 59

Förslag till förordning
Artikel 78

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 78 utgår
Invändning mot delegerade akter

1. Europaparlamentet och rådet får 
invända mot en delegerad akt inom två 
månader efter anmälningsdatumet. På 
Europaparlamentets eller rådets initiativ 
får fristen förlängas med en månad.
2. Om varken Europaparlamentet eller 
rådet vid fristens utgång invänt mot den 
delegerade akten eller om både 
Europaparlamentet och rådet underrättat 
kommissionen om att de inte har för 
avsikt att göra några invändningar ska 
den delegerade akten träda i kraft den dag 
som anges i den.
3. Om Europaparlamentet och rådet 
inkommer med invändningar mot en 
delegerad akt ska akten inte träda i kraft. 
Den institution som invänt mot en 
delegerad akt ska ange skälen för detta.

Or. en

Ändringsförslag 60

Förslag till förordning
Artikel 82 – punkt 2 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den ska tillämpas från och med den 
1 januari 2013.

2. Den ska tillämpas från och med 
1 januari 2014.

Or. en

Motivering

Detta är en av ett antal föreslagna ändringar som syftar till att göra tidsplanen för 
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efterlevnaden av kraven i denna förordning mer rationell. Genom att senarelägga fristen ett 
år får tillverkare och nationella myndigheter tillräckligt med tid att göra de anpassningar 
som krävs för att kunna efterleva kraven, härunder även de krav som anges i de delegerade 
akterna. Detta innebär dock inte att de slutgiltiga frister för de obligatoriska säkerhets- och 
miljökraven som anges i kommissionens förslag äventyras utan dessa står fast. 

Ändringsförslag 61

Förslag till förordning
Bilaga I – underkategori L1Ae – klassificeringsgrund 6)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6) hjälpmotorns största kontinuerliga 
märkeffekt (1) ≤ 1 kW och

6) hjälpmotorns största kontinuerliga 
märkeffekt (1)> 0,25 kW och ≤ 1 kW och

Or. en

Motivering

Ett klarläggande.  Till följd av artikel 2 g kommer eldrivna tvåhjulingar ≤ 0.25 KW att falla 
utanför denna förordnings tillämpningsområde. 

Ändringsförslag 62

Förslag till förordning
Bilaga I – underkategori L1Be – klassificeringsgrund 3)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3) största konstruktionshastighet ≤ 25 km/h
och

3) största konstruktionshastighet ≤ 45 km/h
och

Or. en

Motivering

Redaktionellt misstag: rättelse för att kategorin ska stämma överens med nuvarande 
definitioner.

Ändringsförslag 63

Förslag till förordning
Bilaga I – kategori L3e – underkategori L3e-S1 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

L3e - S1 – Enduromotorcykel
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(5) högsta sadelhöjd: 
700 mm, och
(6) lägsta markfrigång: 
280 mm, och
(7) högsta 
bränsletankskapacitet: 
4 l, och
(8) lägsta allmän 
utväxling i högsta 
växelläget (primär 
utväxling * utväxling * 
slutlig utväxling): 7,5, 
och
(9) vikt i körklart skick 
(exklusive förare) på 
max 100 kg och
(10) ingen sittplats för en 
passagerare.

Or. en

Motivering

Vissa motorcyklar är avsedda för både terräng- och landsvägskörning. Därför används de på 
allmänna vägar och bör tas med i denna förordning. Det bör dock tas hänsyn till deras 
särskilda egenskaper såsom terrängfordon. Därför föreslås en underkategori (”S”) för 
motorcyklar med särskilda användningsändamål.

Ändringsförslag 64

Förslag till förordning
Bilaga I – kategori L3e – underkategori L3e-S2 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

L3e - S2 – Trialmotorcykel
(5) lägsta sadelhöjd: 
900 mm, och
(6) lägsta markfrigång: 
310 mm, och
(7) lägsta allmän 
utväxling i högsta 
växelläget (primär 
utväxling * utväxling * 
slutlig utväxling): 6,0, 
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och
(8) vikt i körklart skick 
(exklusive förare) på 
max 140 kg och
(9) ingen sittplats för 
en passagerare.

Or. en

Motivering

Vissa motorcyklar är avsedda för både terräng- och landsvägskörning. Därför används de på 
allmänna vägar och bör tas med i denna förordning. Det bör dock tas hänsyn till deras 
särskilda egenskaper såsom terrängfordon. Därför föreslås en underkategori (”S”) för 
motorcyklar med särskilda användningsändamål.

Ändringsförslag 65

Förslag till förordning
Bilaga I – kategori L6e – klassificeringsgrund 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3) vikt i körklart skick ≤ 350 kg, exklusive 3) vikt i körklart skick:
a) ≤ 350 kg för passagerarbefordran,
b) ≤ 400 kg för godsbefordran.
Vikt i körklart skick inkluderar inte

a) batterivikt om fordonet har hybriddrift 
eller helt elektrisk framdrivning, eller

1) batterivikt om fordonet har hybriddrift 
eller helt elektrisk framdrivning, eller

b) vikt för gasbränslesystem, inklusive 
tankar för gasbränslelagring för en-, två-
eller flerbränslefordon, eller 

2) vikt för gasbränslesystem, inklusive 
tankar för gasbränslelagring för en-, två-
eller flerbränslefordon, eller 

c) vikt för tankar för lagring av 
komprimerad luft för framdrivning med 
förkomprimerad luft.

3) vikt för tankar för lagring av 
komprimerad luft för framdrivning med 
förkomprimerad luft.

Or. en

Motivering

I det nuvarande direktivet 2002/24/EG används begreppet ”massa utan last”. Av omsorg om 
tydlighet och konsekvens med fordonsförordningen föreslås här att detta begrepp utbyts mot 
”vikt i körklart skick”. För att uppväga skillnaden föreslås en smärre ökning av massan för 
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nyttofordon.

Ändringsförslag 66

Förslag till förordning
Bilaga I – kategori L6e – klassificeringsgrund 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a) slagvolym ≤ 50 cm3 om en motor med 
gnisttändning ingår i fordonets 
framdrivningskonfiguration.

Or. en

Motivering

Denna specifikation gäller alla underkategorier i L6e. Därför flyttas den från L6Ae och L6Be 
till L6e.

Observera: Numreringen av kriterierna för L6Ae och L6Be måste ändras.

Ändringsförslag 67

Förslag till förordning
Bilaga I – underkategori L6Ae – klassificeringsgrund 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6) slagvolym ≤ 50 cm3 om en motor med 
gnisttändning ingår i fordonets 
framdrivningskonfiguration.

utgår

Or. en

Motivering

Denna specifikation gäller alla underkategorier i L6e. Därför flyttas den till L6e.

Ändringsförslag 68

Förslag till förordning
Bilaga I – underkategori L6Be – klassificeringsgrund 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6) slagvolym ≤ 50 cm3 om en motor med 
gnisttändning ingår i fordonets 

utgår
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framdrivningskonfiguration och

Or. en

Motivering

Denna specifikation gäller alla underkategorier i L6e. Därför flyttas den till L6e.

Ändringsförslag 69

Förslag till förordning
Bilaga I – kategori L7e – klassificeringsgrund 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) ≤ 550 kg för godsbefordran. b) ≤ 600 kg för godsbefordran.

Or. en

Motivering

I det nuvarande direktivet 2002/24/EG används begreppet ”massa utan last”. Av omsorg om 
tydlighet och konsekvens med fordonsförordningen föreslås här att detta begrepp utbyts mot 
”vikt i körklart skick”. För att uppväga skillnaden föreslås en smärre ökning av massan för 
nyttofordon.

Ändringsförslag 70

Förslag till förordning
Bilaga I – underkategori L7Ae – klassificeringsgrund 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5) Fordon i kategori L7e som inte uppfyller 
de kompletterande 
klassificeringsgrunderna för 
underkategori L7Be och

5) Fordon i kategori L7e som inte uppfyller 
de kompletterande 
klassificeringsgrunderna för 
underkategori L7Be eller L7Ce och

Or. en

Motivering

Följer av att den nya kategorin L7Ce införts för terrängfordon.
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Ändringsförslag 71

Förslag till förordning
Bilaga I – underkategori L7Be – klassificeringsgrund 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6) försett med två, tre eller fyra 
passagerarplatser, inklusive förarplats.

6) försett med en till fyra passagerarplatser, 
inklusive förarplats, och alla sittplatser 
försedda med säkerhetsbälten.

Or. en

Motivering

Tunga minibilar bör vara försedda med minst en och högst fyra sittplatser. Alla sittplatser 
bör vara försedda med säkerhetsbälten.

Ändringsförslag 72

Förslag till förordning
Bilaga I – underkategori L7Be-P – klassificeringsgrund 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7) Fordon främst konstruerat och använt 
för passagerarbefordran, kännetecknat av 
att det är försett med högst fyra 
passagerarplatser, inbegripet förarplats, 
och att alla sittplatser är försedda med 
säkerhetsbälten.

7) Fordon främst konstruerat och använt 
för passagerarbefordran.

Or. en

Motivering

Överlappningar tas bort: denna specifikation finns redan i underkategori L7Be, 6.

Ändringsförslag 73

Förslag till förordning
Bilaga I – kategori L7e – underkategori L7Ce (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

L7Ce– Terrängfordon
(5) Största 
konstruktionshastighet: 
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60 km/h, och
(6) sadelsits, och
(7) tumgasreglage, och
(8) bakre 
kopplingsanordning: 
Bogseringsvikt> 4x egen 
vikt>274 kg som krafttest 
ska inte anses som 
tillåten släpvagnsvikt, och
(10) markfrigång: >180 
mm och
(11) hjulbas till 
markfrigång: <6.

(Denna ändring berör hela rättsakten 
under behandling. Om ändringen antas ska 
hela texten anpassas i överensstämmelse 
härmed, vilket innebär att numreringen ska 
ändras så att denna nya kategori 
inplaceras mellan L7Ae och L7Be.)

Or. en

Motivering

Vissa fyrhjulingar är avsedda för både terräng- och landsvägskörning. Därför används de på 
allmänna vägar och bör tas med i denna förordning. Det bör dock tas hänsyn till deras 
särskilda egenskaper såsom terrängfordon. Därför föreslås denna specifika underkategori.

Ändringsförslag 74

Förslag till förordning
Bilaga II (genomgående)  –  fordonskategori – rad 2 – kolumn 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

L7Ae L7Ae och L7Ce

Or. en

Motivering

Terrängfordon (underkategori L7Ce) bör följa liknande allmänna krav inom EU:s 
typgodkännande av motorfordon som tunga fyrhjulingar för trafik på väg (L7Ae).  Detaljerna 
i dessa krav går att separat anpassas till varje underkategori i en delegerad akt.
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Ändringsförslag 75

Förslag till förordning
Bilaga II  –  III Krav på fordonskonstruktion – nr 8  – omborddiagnos – kolumn 6 L1Be

Kommissionens förslag Ändringsförslag

X utgår

Or. en

Motivering

För att kostnaderna ska hållas på en rimlig nivå ska system för omborddiagnos (OBD) inte 
vara obligatoriska i kategori L1Be (tvåhjuliga mopeder).

Ändringsförslag 76

Förslag till förordning
Bilaga III – rad 11a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

L7Ce – Terrängfordon – 20

Or. en

Motivering

En nödvändig anpassning för inrättandet av den nya underkategorin för terrängfordon. 
Liknande gränsvärden som för L7Ae.

Ändringsförslag 77

Förslag till förordning
Bilaga IV –  datum för ikraftträdande – kolumn 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Nya fordonstyper valfritt – 1 juli 2013 – 1 
januari 2015 – 1 januari 2018 

utgår

Or. en

Motivering

Visserligen är det berömvärt att man börjar följa striktare utsläppsgränsvärden redan innan 
de blir obligatoriska, men man kan inte kräva att så ska ske. Därför bör de valfria 
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tidpunkterna utgå ur denna tabell. 

Ändringsförslag 78

Förslag till förordning
Bilaga IV – rad 3 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Euro 3(4) –  1 juli 2013  – 1 januari 2014  
–  1 januari 2015

utgår

Or. en

Motivering

En tidtabellsändring: Euro 3-steget tas bort, av omsorg om tydlighet och förenkling.

Ändringsförslag 79

Förslag till förordning
Bilaga VI – tabellerna A, B och C – kolumn 3 (Framdrivning) – ”GT”

Kommissionens förslag Ändringsförslag

GT GT/ Hybrid

Or. en

Motivering

I det nuvarande förslaget har utsläppsgränserna för hybridfordon anknutits endast till 
dieselmotorer (KT/Hybrid).  Logiskt sett bör dock utsläppsgränserna för hybridfordon 
anknytas till det fossila bränsle som förorsakar utsläppen, antingen bensin (GT) eller diesel 
(KT).

Ändringsförslag 80

Förslag till förordning
Bilaga VI – tabell A – A1 Euro 3(4)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Tabellen utgår
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Or. en

Motivering

En tidtabellsändring: Euro 3-steget (hela tabell A1) tas bort, av omsorg om tydlighet och 
förenkling.

Ändringsförslag 81

Förslag till förordning
Bilaga VI – tabell A – A1 Euro 3(4) – kolumnerna 1 och 2 – rad 6 – benämning 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

L7Ce – Terrängfordon

Or. en

Motivering

En nödvändig anpassning för inrättandet av den nya underkategorin för terrängfordon.

Ändringsförslag 82

Förslag till förordning
Bilaga VI – tabell A – A2 Euro 4(5) – kolumnerna 1 och 2 – rad 6 - benämning 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

L7Ce – Terrängfordon

Or. en

Motivering

En nödvändig anpassning för inrättandet av den nya underkategorin för terrängfordon.

Ändringsförslag 83

Förslag till förordning
Bilaga VI – tabell B – B1 Euro 4(5) OBD steg I – kolumnerna 1 och 2 – rad 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

L1Be – Tvåhjulig moped 
L2e – Trehjulig moped

Trehjulig moped
Lätt fyrhjuling, väg
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L6Ae – Lätt fyrhjuling, väg

Or. en

Motivering

Av kostnadsskäl ska system för omborddiagnos (OBD) inte vara obligatoriska för tvåhjuliga 
mopeder.

Ändringsförslag 84

Förslag till förordning
Bilaga VI – tabell B – B2 Euro 5(6) OBD steg I and OBD steg II – kolumnerna 1 och 2 –
rad 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

L1Be — L7e (6)  Alla fordon i 
kategori L utom kategori L1Ae

L2e — L7e (6) Alla fordon i kategori L 
utom kategori L1e

Or. en

Motivering

Av kostnadsskäl ska system för omborddiagnos (OBD) inte vara obligatoriska för tvåhjuliga 
mopeder.

Ändringsförslag 85

Förslag till förordning
Bilaga VI – tabell C – C1 Euro 4(5) – kolumn 1 – rad 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

L7Ae L7Ae

L7Ce 

Or. en

Motivering

En nödvändig anpassning för inrättandet av den nya underkategorin för terrängfordon.
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Ändringsförslag 86

Förslag till förordning
Bilaga VI – tabell C – C2 Euro 5(6) – kolumnerna 1, 2, 4 och 7 – rad 11a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

L7Ce – Terrängfordon – Euro 5 – 1500

Or. en

Motivering

En nödvändig anpassning för inrättandet av den nya underkategorin för terrängfordon.

Ändringsförslag 86

Förslag till förordning
Bilaga VI – tabell D – kolumnerna 3 och 4 (Euro 3(4) ljudnivå (dB(A)) – Euro 3(4)

provningsförfarande)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Två kolumner utgår

Or. en

Motivering

En tidtabellsändring: Euro 3-steget tas bort (kolumnerna 3 och 4), av omsorg om tydlighet 
och förenkling.

Ändringsförslag 87

Förslag till förordning
Bilaga VI – tabell D – kolumnerna 1, 2 och 3 och 5 – rad 11a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

L7Ce – Terrängfordon – 80 – 80

Or. en

Motivering

En nödvändig anpassning för inrättandet av den nya underkategorin för terrängfordon.
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Ändringsförslag 88

Förslag till förordning
Bilaga VII – tabell A – kolumnerna 1 och 2 - rad 4 – benämning 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

L7Ce – Terrängfordon

Or. en

Motivering

En nödvändig anpassning för inrättandet av den nya underkategorin för terrängfordon.

Ändringsförslag 89

Förslag till förordning
Bilaga VII – tabell A – kolumn 3 – rad 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

30000 25000

Or.en

Motivering

Hållbarhetskraven beräknas utgående från vilken ekonomisk livslängd (uttryckt i kilometer) 
de olika fordonen i kategori L antas ha, utgående från utsläppsgränserna vid 
typgodkännandet. För att införandet ska förlöpa friktionsfritt ökas kilometertalet med varje 
nytt Euro-steg (ett tillvägagångssätt av liknande slag som det som tillämpas på personbilar 
och med att den genomsnittliga ekonomiska livslängden är 10 år anses dock den föreslagna 
ökningen av kilometertalet i Euro 5/6-steget alltför rigorös för motorcyklar (L3e) och 
jämförbara fordon.

Ändringsförslag 90

Förslag till förordning
Bilaga VII – tabell A – kolumn 3 – rad 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

50000 40000

Or. en
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Motivering

Hållbarhetskraven beräknas utgående från vilken ekonomisk livslängd (uttryckt i kilometer) 
de olika fordonen i kategori L antas ha, utgående från utsläppsgränserna vid 
typgodkännandet. För att införandet ska förlöpa friktionsfritt ökas kilometertalet med varje 
nytt Euro-steg (ett tillvägagångssätt av liknande slag som det som tillämpas på personbilar). I 
och med att den genomsnittliga ekonomiska livslängden är 10 år anses dock den föreslagna 
ökningen av kilometertalet i Euro 5/6-steget alltför rigorös för motorcyklar (L3e) och 
jämförbara fordon.

Ändringsförslag 91

Förslag till förordning
Bilaga VII – tabell B – kolumn 3 (Euro 3(4) DF(-)) och underkolumner

Kommissionens förslag Ändringsförslag

utgår

Or. en

Motivering

En tidtabellsändring: Euro 3-steget tas bort (kolumnerna 3, inklusive underkolumnerna), av 
omsorg om tydlighet och förenkling.

Ändringsförslag 92

Förslag till förordning
Bilaga VIII – kolumn 2 – rad 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Fyra år efter den dag som avses i 
artikel 82 andra stycket.

Tre år efter den dag som avses i artikel 82 
andra stycket.

Or. en

Motivering

Medan det föreslagna datumet för förordningens ikraftträdande (artikel 82.2) ändras till den 
1 januari 2014 ska 1 januari 2017 kvarstå som datum för obligatoriskt införande av 
avancerade bromssystem.
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Ändringsförslag 93

Förslag till förordning
Bilaga VIII – kolumn 3 – rad 1 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Nya motorcyklar i underkategori 
L3e-A1 som säljs, registreras eller tas i 
bruk ska vara utrustade med antingen ett 
låsningsfritt eller ett kombinerat 
bromssystem eller bägge dessa slag av 
avancerade bromssystem, efter 
fordonstillverkarens val.

a) Nya motorcyklar i 
underkategori L3e-A1 som säljs, 
registreras eller tas i bruk ska vara 
utrustade med antingen ett låsningsfritt 
bromssystem på båda hjulen eller ett 
kombinerat bromssystem  eller bägge dessa 
slag av avancerade bromssystem, efter 
fordonstillverkarens val.

b) Nya motorcyklar i 
underkategorierna L3e–A2 och L3e–A3 
som säljs, registreras eller tas i bruk ska 
vara utrustade med ett låsningsfritt 
bromssystem.

b) Nya motorcyklar i underkategorierna 
L3e–A2 och L3e–A3 som säljs, registreras 
eller tas i bruk ska vara utrustade med ett 
låsningsfritt bromssystem på båda hjulen.

Or. en

Motivering

Låsningsfria bromssystem är som effektivast om de monteras på båda hjulen.

Ändringsförslag 94

Förslag till förordning
Noter till bilagorna I–VIII – not 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Avancerade bromssystem är enligt 
bilaga VIII bara obligatoriska för fordon i 
kategori L3e.

(3) Avancerade bromssystem är enligt 
bilaga VIII bara obligatoriska för 
fordon i kategori L3e-A1, L3e-A2 och 
L3e-A3.

Or. en

Motivering

Avancerade bromssystem ska inte vara obligatoriska för enduro- och trialmotorcyklar i 
kategori L3e eftersom systemen inte alltid lämpar sig för körning i terräng.  
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MOTIVERING

I. Kommissionens förslag

Kommissionen antog den 4 oktober 2010 ett förslag om godkännande av och marknadstillsyn 
för två- och trehjuliga fordon och fyrhjulingar. Kategorin L omfattar en bred uppsättning 
fordon: eldrivna tvåhjulingar, mopeder, två- eller trehjuliga motorcyklar, fyrhjulingar och 
minibilar.  Antalet fordon i kategori L i EU uppskattas för närvarande till över 30 miljoner. 

Kommissionens avsikt med förslaget är att förenkla den nuvarande rättsliga ramen och 
fastställa nya administrativa och tekniska krav, till exempel i fråga om miljö- och 
säkerhetsaspekter och marknadstillsyn. De typgodkännandekrav som gäller i dag för nya 
fordon i kategori L finns fastställda i ramdirektivet 2002/24/EG och i 14 andra direktiv där det 
hänvisas till ramdirektivet. Dessa kommer att upphävas och ersättas med det föreliggande 
förslaget, där de grundläggande föreskrifterna och räckvidden fastställs. De enskilda tekniska 
kraven kommer att fastställas i delegerade akter i ett senare skede. 

II. Arbetsbesök, arbetsdokument och offentlig utfrågning 

Föredraganden har fört omfattande diskussioner med olika berörda parter för att skapa sig en 
helhetsbild av den föreslagna förordningens konsekvenser. Han gjorde arbetsbesök i RDW 
Test Centrum i Lelystad (Nederländerna) och TÜV Nord, Institut für Fahrzeugtechnik und 
Mobilität i Essen (Tyskland) för att få information om de nya säkerhets- och miljökraven i 
förslaget. Under ett arbetsbesök hos tillverkare av fordon i kategori L i Italien dryftades 
förslaget ur synvinkel av fordonsinnovation samt ur ekonomisk synvinkel. Vid detta tillfälle 
åtföljdes föredraganden av två skuggföredragande, M. Harbour och T. Manders. 
Avslutningsvis planeras ett arbetsbesök hos tillverkare i Österrike senast i mitten av juni 
2011.

De ändringar i kommissionens förslag vilka lagts fram i detta betänkande överensstämmer 
med de politiska tankegångar och anmärkningar som föredraganden redan framlagt i sitt 
arbetsdokument av den 15 februari 20111. Detta arbetsdokument togs också upp till 
diskussion vid den offentliga utfrågningen om tydliga inremarknadsregler för mopeder, 
skotrar och motorcyklar, vilken anordnades i Europaparlamentet den 22 mars 2011. 
Föredraganden vill uttrycka sitt tack till alla som deltagit, också skuggföredragandena, i de 
nyttiga och intressanta diskussioner och sammanträden som hittills hållits.

                                               
1 857524EN.
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III. Föredragandens ståndpunkt

Allmänna synpunkter
Såsom föredraganden redan understrukit i sitt arbetsdokument uttalar han sitt starka stöd till 
huvudsyftena med den föreslagna förordningen, eftersom den förbättrar den inre marknadens 
funktion samtidigt som den slår vakt om väsentliga allmänintressen. Detta innebär också en 
effektivare europeisk marknadstillsyn.1 Dessutom anser föredraganden att de föreslagna 
kraven för fordon i kategori L kan underlätta övergången till en effektivare, säkrare, och 
renare rörlighet i stadsmiljö.2

Den föreslagna förordningens omfattning 
Föredraganden hälsar med tillfredsställelse den ökade tydlighet som vi fått tack vare att 
kategoriindelningen av motorfordon finslipats genom att det införts lämpligare 
underkategorier. Återstår dock att få bort några inkonsekvenser. I förslaget till artikel 2.1 
begränsas räckvidden helt korrekt till fordon i kategori L ”som är avsedda att framföras på 
allmän väg”. Därför bör endast sådana fordon i kategori L som uteslutande är avsedda för 
terrängkörning vara undantagna från denna förordning, förutom till exempel jordbruksfordon 
(artikel 2.2). Föredraganden föreslår följaktligen nya underkategorier för fordon i kategori L 
som är avsedda både för terrängkörning och för körning på allmän väg, så att de också ska 
kunna kategoriseras i vederbörlig ordning. Detta berör enduromotorcyklar (S1) och 
trialmotorcyklar (S2) som används för särskilda ändamål, samt terrängfordon. 

Förslaget skapar möjligheter till typgodkännande av fordon i kategori L med ny hybridteknik. 
Eftersom föredraganden har stark sympati för dessa innovationer med tillhörande nya koncept 
på rörlighetens område har han brottats med tanken på att också inrätta nya subkategorier för 
små (eldrivna) personbilar. Emellertid har han kommit fram till att detta skulle innebära att 
överbelasta kriterierna för fordon i kategori L (lätta fordon), till exempel i fråga om högsta 
vikt och största kontinuerliga märkeffekt.  Detta skulle i slutändan minska skillnaden mellan 
lätta fordon (fordon i kategori L) och personbilar (M1) och leda till inkonsekvenser och 
förvirring. Av liknande skäl har han också beslutat att inte införa en ny kategori för 
terränghjulingar.

Enkel och klar tidtabell för tillämpandet
Kommissionens förslag resulterar i en ambitiös men rätt invecklad uppsättning datum och 
tidsfrister (2013 till 2021). Av omtanke om klarhet, rationalitet och förenkling vill 
föredraganden att det antas en tidtabell som möjliggör bättre insyn, med klara och avgörande 
etapper för bättre marknadstillsyn, striktare utsläppsgränser och obligatoriska säkerhetskrav.
För detta ändamål inför föredraganden ett trestegsförfarande (se tabellen). På det här sättet får 
näringslivet och de nationella förvaltningarna lite mera tid så de hinner anpassa sig ordentligt 
till de nya kraven och det nya ansvaret, trots att det inte ges avkall på strävandena överlag när 
det gäller säkerhet och miljö.

                                               
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.
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Trestegsförfarandet för tillämpandet av förordningen

Steg 1 Steg 2 Steg 3

(Efter kommissionens 
miljökonsekvens-

undersökning)

Ikraftträdande

01.01.2014

Tillämpningsdatum:

01.01.2017: nya 
typgodkännanden

01.01.2018: nyregistreringar

Tillämpningsdatum:

01.01.2020: nya 
typgodkännanden

01.01.2021: nyregistreringar 

Föreskrifter:

- Ny kategoriindelning

- Typgodkännande ”ny sti”

- Marknadstillsyn 

- Automatiskt halvljus

- Åtgärder mot otillåten 
förändring

- Information om reparationer 
och service

Föreskrifter:

- Euro 4-nivåer för utsläpp och 
hållbarhet (Euro 5 för L3e)

- Avancerade bromssystem L3e 
– A

- system för omborddiagnos 
(OBD I)

Föreskrifter:

- Euro 5-nivåer för utsläpp och 
hållbarhet (Euro 6 för L3e)

- system för omborddiagnos 
(OBD II)
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Miljökrav
I och med att fordonen i kategori L svarar för endast 3 procent av det sammanlagda antalet 
körkilometer anses deras utsläpp av föroreningar som oproportionerligt höga. Föredraganden 
stöder tanken på att det införs strängare utsläppsgränsvärden. Han uppmanar tillverkarna att 
börja följa dem så snabbt som möjligt och göra detta till en fördel inom konkurrensen. Redan 
nu finns det flera fordon i kategori L som uppfyller de striktare utsläppsnormerna. Därför bör 
de så kallade valfria tillämpningsdatumen slopas. Föredraganden stöder i detta hänseende de 
krav på  ekonomisk livslängd som föreslagits. Ökningen av antalet körkilometer i det slutliga 
Euroa 5/6-steget anses dock alltför rigoröst och bör därför justeras en aning. 

Med hjälp av system för omborddiagnos (OBD) är det lätt att få information om motorns och 
fordonets tillstånd (t.ex. i utsläppshänseende) så att fordonet effektivt och ändamålsenligt kan 
repareras. Föredraganden instämmer visserligen med förslaget om att obligatoriska OBD ska 
införas i olika etapper, men betvivlar dock det rimliga i att kräva OBD också i mopeder.

Säkerhetsåtgärder
Förare av fordon i kategori L löper mycket större risk att råka ut för dödsolyckor eller andra 
allvarliga olyckor än övriga fordonsförare. Fordon av detta slag svarade för 2 procent av alla 
körda sträckor men 16 procent av alla trafikolyckor med dödlig utgång i EU-25.1
Föredraganden håller visserligen fullständigt med om att både körbeteendet och 
körförhållandena spelar en stor roll ur säkerhetssynvinkel men är dock fast besluten att 
vederbörligen ta upp säkerhetsfrågor som sammanhänger med fordonens tekniska egenskaper.
Därför stöder han kommissionens förslag om obligatoriskt införande av överkomligt prissatta 
avancera bromssystem (kombinerade bromssystem eller låsningsfria bromssystem) på alla nya 
motorcyklar, med undantag för enduro- och trialmotorcyklar.  Föredraganden uppmanar 
industrin att så fort som möjligt erbjuda låsningsfria bromssystem som ett frivilligt alternativ i 
alla kategorier av motorcyklar samt att uppmana konsumenterna att välja motorcyklar som 
utrustats med sådana bromsar.  Likaså välkomnar föredraganden förslaget om automatiskt 
halvljus för att fordonen i kategori L ska synas bättre i trafiken. 

Föredraganden påpekar att motorcykelägarna ofta brukar trimma sina fordon för att de få 
bättre prestanda. Att hindra detta kommer att bli till nackdel för många kunniga mc-förare. 
Medlemsstaterna bör därför själva få bestämma vad som ska göras åt trimning av detta slag. 
Däremot anser föredraganden att man bör ta i med hårdhandskarna mot sådana förändringar 
som avser att olagligt öka fordonens topphastighet, på bekostnad av utsläppen av 
föroreningar, bränsleförbrukningen och säkerheten. 

Små serier och enskilt fordonsgodkännande 
Föredraganden ser det som positivt att det finns en mångfald olika fordon i kategori L liksom 
också små och medelstora företag i branschen. Därför föreslår han en anpassning av gränserna 
för små serier för alla fordon i kategori L, för att skapa möjligheter för denna mångfald 
(bilaga III). För många som använder fordon i kategori L är det viktigt att fordonet är 
personligt utformat. Därför stöder föredraganden kommissionens förslag om enskilt 
godkännande.

Tillgång till information om reparationer och underhåll

                                               
1 Europeiska transportsäkerhetsrådet (ETSC), 2007.
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Föredraganden ställer starkt upp bakom alla åtgärder som tillförsäkrar lika förutsättningar 
över hela verksamhetsfältet i fråga om tillgången till information om reparationer och 
underhåll. Han föreslår att definitionen på begreppen ”oberoende aktör” eller ”reparatör” för 
att enskilda fordonsanvändare och reparatörer ska få tillräcklig tillgång till reparationer och 
underhåll till överkomligt pris.

IV. Avslutning
Föredraganden framlägger dessa förslag för utskottet och ser fram emot ytterligare förslag.


