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BEKNOPTE MOTIVERING

1. Inleidende opmerkingen

De typegoedkeuringsvoorschriften voor nieuwe voertuigen van categorie L zijn momenteel 
opgenomen in Kaderrichtlijn 2002/24/EG en veertien andere richtlijnen die daarnaar verwijzen.
In categorie L valt een groot aantal typen voertuigen: elektrische fietsen, bromfietsen, twee- of
driewielige motorfietsen, quads en minicars. De Commissie wil het huidige rechtskader 
moderniseren met het oog op de volgende hoofddoelstellingen:

 Vereenvoudiging van het rechtskader. Richtlijn 2002/24/EG en de veertien daaraan 
gerelateerde richtlijnen zouden worden ingetrokken en vervangen door de voorgestelde 
verordening, die de basisbepalingen en de reikwijdte bevat. Alle technische detailvereisten 
worden dan in een later stadium in gedelegeerde regelgeving bepaald. Bovendien wil de 
Commissie een stap zetten in de richting van internationale harmonisatie;

 Emissiereducties: De Commissie stelt een benadering in drie stappen voor, waarin bij iedere 
stap strengere emissiegrenzen voor voertuigen van categorie L worden geïntroduceerd;

 Verbetering van de verkeersveiligheid. Er worden drie belangrijke functionele 
veiligheidsvereisten voorgesteld om de slechte verkeersveiligheidsprestaties van voertuigen 
van categorie L aan te pakken: verplichte antiblokkeerremsystemen voor motorfietsen met 
middelhoog en hoog vermogen, maatregelen om manipulatie van de aandrijflijn te 
voorkomen en het automatisch inschakelen van verlichting;

 Beter rekening houden met nieuwe technologieën door het gebrek aan wettelijk kader aan te 
pakken voor bijvoorbeeld elektrische of hybride aangedreven voertuigen.  

 Verbetering van het markttoezicht om te voorkomen dat er voertuigen, systemen of 
onderdelen op de EU-markt komen die niet aan de typegoedkeuringsvoorschriften voldoen.

2. Vervoersdimensie van het voorstel:

2.1 Verkeersveiligheid:

Momenteel overlijden er ieder jaar ongeveer zesduizend berijders van gemotoriseerde 
tweewielers op de Europese wegen. Berijders van gemotoriseerde tweewielers vormen ongeveer 
16% van het totaal aantal doden op de weg in de EU, maar zijn goed voor slechts 2% van de 
totale afgelegde afstand. Gemiddeld lopen berijders van deze voertuigen achttien keer meer 
risico om te overlijden bij een ongeval dan automobilisten. Hoewel het aantal dodelijke 
ongevallen aanzienlijk is gedaald in de afgelopen tien jaar, was dit niet het geval voor berijders 
van gemotoriseerde tweewielers.

2.1.1 Antiblokkeerremsystemen:

De Commissie stelt voor dat bepaalde categorieën motorfietsen verplicht worden uitgerust met 
antiblokkeerremsystemen. Uit verschillende onderzoeken blijkt een duidelijk positief 
veiligheidseffect van antiblokkeerremsystemen (ABS) voor gemotoriseerde tweewielers. Naar 
schatting kan tussen 20 en 35% van de ongelukken worden voorkomen en de ernstigheidsgraad 
van vele ongelukken sterk verminderd worden door het gebruik van ABS. De rapporteur staat 
volledig achter deze benadering. De verplichte uitrusting zou echter moeten worden uitgebreid 
naar subcategorie L3e-A1 (motorfietsen met laag vermogen). Voor deze categorie wil de 
Commissie het aan de fabrikant overlaten of deze worden uitgerust met een antiblokkeersysteem 
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of een gecombineerd remsysteem, dat minder goed presteert. Dat antiblokkeerremsystemen voor 
motorfietsen met laag vermogen nodig zijn, blijkt eens te meer uit het feit dat vele jonge 
berijders starten met deze categorie motorfiets.

2.1.2 Automatisch inschakelen van lichten

De Commissie stelt voor dat alle voertuigen van categorie L uiterlijk in 2013 worden uitgerust 
met automatische verlichting, ter verbetering van de zichtbaarheid voor andere weggebruikers.
De rapporteur ondersteunt het voorstel van de Commissie volledig. Deze maatregel wordt zelfs 
nog belangrijker nu vanaf dit jaar alle nieuwe personenauto's moeten worden uitgerust met 
dagrijlichten, waardoor de relatieve zichtbaarheid van gemotoriseerde tweewielers verkleind 
wordt.

2.1.3 Terreinvoertuigen

In artikel 2, lid 2 worden "voertuigen die voornamelijk bestemd zijn voor gebruik in het terrein" 
buiten de reikwijdte van de verordening geplaatst. Dit lijkt contraproductief voor de 
verkeersveiligheid. Veel van deze terreinvoertuigen (bijv. enduro-motorfietsen, trialbikes en zgn. 
ATV's) kunnen en worden vaak ook op de openbare weg gebruikt.  Daarom moeten deze 
voertuigen ook voldoen aan de nodige functionele veiligheidsvereisten voor gebruik op de weg.
De rapporteur stelt voor om aanvullende subcategorieën te creëren voor enduro-motorfietsen, 
trialbikes en ATV's.

2.1.4 Prestatienormen voor botsproeven

Voertuigen van categorie L zijn nog niet onderworpen aan eisen voor botsproeven voorafgaand 
aan verkoop in de EU. Met name quads en minicars lijken vaak veiliger dan ze zijn. Het risico op 
een fatale verwonding is veel hoger bij deze voertuigen dan bij een personenauto.  De 
Commissie moet daarom zorgvuldig de mogelijkheid onderzoeken om deze normen in de 
toekomst in te voeren en zij moet rekening met nieuwe technologie houden.

2.2 Emissies

Hoewel voertuigen van categorie L slechts verantwoordelijk zijn voor 3% van het totale aantal 
kilometers voor wegvervoer, is de vervuilende emissie die zij veroorzaken onevenredig hoog.
Zonder verdere maatregelen zullen de emissiereducties van andere vormen van wegvervoer 
automatisch leiden tot een groter aandeel van de voertuigen van categorie L in de totale emissies.

De Commissie doet een voorstel voor strengere emissienormen voor de typegoedkeuring van 
nieuwe typen L-voertuigen.
 Euro 3 (Euro 4 voor L3e-motorfietsen): 2014;
 Euro 4 (Euro 5 voor L3e-motorfietsen): 2017;
 Euro 5 (Euro 6 voor L3e-motorfietsen): 2020.

In principe is de rapporteur het eens met de voorgestelde emissiegrenswaarden en het 
tijdschema. De Euro 4-norm voor bromfietsen moet echter drie jaar eerder worden 
geïntroduceerd, aangezien bromfietsen de meest vervuilende subcategorie vormen als het gaat 
om emissies.
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AMENDEMENTEN

De Commissie vervoer en toerisme verzoekt de ten principale bevoegde Commissie interne 
markt en consumentenbescherming onderstaande amendementen in haar verslag op te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het doel van deze verordening is 
geharmoniseerde regels voor de 
goedkeuring van voertuigen van categorie 
L vast te stellen om de goede werking van 
de interne markt te waarborgen.
Voertuigen van categorie L zijn twee-, 
drie- of vierwielige voertuigen zoals 
gemotoriseerde tweewielers, driewielers, 
quads voor gebruik op de weg en minicars.
Verdere doelstellingen zijn het huidige 
regelgevingskader te vereenvoudigen, bij te 
dragen tot een lager, meer evenredig 
aandeel in de totale emissies van het 
wegverkeer, het algemene 
veiligheidsniveau te verbeteren, de 
bepalingen aan de technische vooruitgang 
aan te passen, en de regels inzake 
markttoezicht aan te scherpen.

3. Het doel van deze verordening is 
geharmoniseerde regels voor de 
goedkeuring van voertuigen van categorie 
L vast te stellen om de goede werking van 
de interne markt te waarborgen.
Voertuigen van categorie L zijn twee-, 
drie- of vierwielige voertuigen zoals 
gemotoriseerde tweewielers, driewielers, 
quads voor gebruik op de weg, ATV's en 
minicars. Verdere doelstellingen zijn het 
huidige regelgevingskader te 
vereenvoudigen, bij te dragen tot een lager, 
meer evenredig aandeel in de totale 
emissies van het wegverkeer, het algemene 
veiligheidsniveau te verbeteren, de 
bepalingen aan de technische vooruitgang 
aan te passen, en de regels inzake 
markttoezicht aan te scherpen.

Motivering

Ook ATV's moeten onder deze verordening vallen, zodat er geen verkeerd gebruik ontstaat van 
het verschil tussen voertuigen voor gebruik op de weg en terreinvoertuigen. Veel ATV's kunnen 
op de openbare weg worden gebruikt en dat gebeurt ook vaak. Daarom moeten deze voertuigen 
ook voldoen aan de minimale functionele veiligheidsvereisten voor gebruik op de weg.

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 bis) De bestuurders van voertuigen van 
categorie L vormen een kwetsbare groep 
weggebruikers, waarbinnen procentueel 
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de meeste doden en gewonden vallen.
Deze verordening moet daarom worden 
afgestemd op het Europese 
verkeersveiligheidsbeleid voor de periode 
2011-2020 en moet effectieve primaire 
veiligheidsmaatregelen bevatten om de 
voertuigen uit te rusten met de meest 
veilige redelijkerwijs betaalbare 
technologie. Naast maatregelen voor 
veilig gedrag in bochten en tegen 
manipulatie introduceert deze 
verordening verplichte 
antiblokkeerremsystemen (ABS) voor 
bepaalde categorieën nieuwe 
motorfietsen. De doeltreffendheid van de 
gekozen veiligheidsmaatregelen, die 
moeten worden aangevuld met betere 
opleiding en voorlichting voor 
bestuurders van voertuigen van 
categorie L en met de aanpassing van de
wegeninfrastructuur, is goed getest en 
wordt gestaafd door onderzoek en studies.

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 9 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 ter) In vele lidstaten is het voor 
bromfietsers en motorrijders verplicht 
overdag dimlichten te gebruiken. Om de 
veiligheid voor bromfietsers en 
motorrijders te verbeteren moet het voor 
voertuigen verplicht worden gesteld te zijn 
uitgerust met automatische 
koplampverlichting. Aangezien deze 
verplichting ook is uitgebreid naar 
voertuigen met vier wielen, bestaat 
duidelijk het risico dat bestuurders van 
voertuigen met twee wielen het 
zichtbaarheidsvoordeel verliezen dat zij 
voordien genoten. Daarom moet de 
Commissie in haar voorstel over de 
toepassing van deze verordening nieuwe 
maatregelen en bijkomende 
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veiligheidsverlichtingsinrichtingen 
voorstellen waarmee het verloren 
zichtbaarheidsvoordeel kan worden 
hersteld.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 9 quater (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 quater) Om de verplichte uitrusting van 
motorfietsen met laag vermogen van 
subcategorie L3e-A1 met ABS te 
faciliteren, moeten de lidstaten de 
mogelijkheid hebben tijdelijke financiële 
of fiscale stimulansen voor producenten 
of consumenten in te stellen.

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

17. De Commissie moet de bevoegdheid 
worden verleend om overeenkomstig 
artikel 290 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
ten aanzien van functionele veiligheid en 
milieuprestaties, testen, toegang tot 
reparatie- en onderhoudsinformatie en 
aanwijzing van technische diensten en hun 
specifieke bevoegdheden, om bepaalde 
niet-essentiële onderdelen van
wetgevingshandelingen aan te vullen of te 
wijzigen door middel van bepalingen van 
algemene strekking. Deze bevoegdheid 
mag niet leiden tot het wijzigen van de 
uitvoeringsdata van bijlage IV of de 
emissiegrenswaarden van bijlage VI.
Wijzigingen van die data of waarden 
moeten worden vastgesteld 

17. De Commissie moet de bevoegdheid 
worden verleend om overeenkomstig 
artikel 290 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
ten aanzien van functionele veiligheid en 
milieuprestaties, testen, toegang tot 
reparatie- en onderhoudsinformatie en 
aanwijzing van technische diensten en hun 
specifieke bevoegdheden, om bepaalde 
niet-essentiële onderdelen van 
wetgevingshandelingen aan te vullen of te 
wijzigen door middel van bepalingen van 
algemene strekking. Deze bevoegdheid 
mag niet leiden tot het wijzigen van de 
uitvoeringsdata van bijlage IV of de 
emissiegrenswaarden van bijlage VI of de 
verhoogde functionele 
veiligheidsvereisten in bijlage VIII.
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overeenkomstig de gewone 
wetgevingsprocedure van artikel 114 
VWEU.

Wijzigingen van die data, algemene 
vereisten of waarden moeten worden 
vastgesteld overeenkomstig de gewone 
wetgevingsprocedure van artikel 114 
VWEU.

Motivering

Aangezien de verhoogde functionele veiligheidsvereisten belangrijke elementen zijn voor een 
veilig gebruik van de voertuigen onder deze verordening, moet het duidelijk zijn dat bijlage VIII 
alleen mag worden gewijzigd overeenkomstig de gewone wetgevingsprocedure.

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g) voertuigen die voornamelijk bestemd 
zijn voor gebruik in het terrein en 
ontworpen zijn om op onverharde 
oppervlakken te rijden;

g) voertuigen die voornamelijk bestemd 
zijn voor gebruik in het terrein en 
ontworpen zijn om op onverharde 
oppervlakken te rijden, met uitzondering 
van voertuigen voor bijzonder gebruik 
zoals omschreven in artikel 4 en bijlage I;

Motivering

In artikel 2, lid 2 worden ‘voertuigen die voornamelijk bestemd zijn voor gebruik in het terrein' 
buiten de reikwijdte van de verordening geplaatst. Dit lijkt contraproductief voor de 
verkeersveiligheid. Veel van deze terreinvoertuigen (bijv. enduro-motorfietsen, trialbikes en 
bepaalde vierwielers zoals de zgn. ATV's) kunnen op de openbare weg worden gebruikt en dat 
gebeurt ook vaak.  Daarom moeten deze voertuigen ook voldoen aan minimale functionele 
veiligheidsvereisten voor gebruik op de weg. Daarom wordt voorgesteld om aanvullende 
subcategorieën te creëren voor enduro-motorfietsen, trialbikes en ATV's.

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 53 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

53 bis. "trialbike": een gemotoriseerd 
voertuig op twee wielen met de kenmerken 
zoals beschreven in bijlage I.
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Motivering

Noodzakelijke aanpassing voor de nieuwe subcategorieën voor terreinvoertuigen, zodat deze om 
veiligheidsredenen onder deze verordening vallen.

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 53 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

53 ter. "enduro-motorfiets": een 
gemotoriseerd voertuig op twee wielen met 
de kenmerken zoals beschreven in bijlage 
I.

Motivering

Noodzakelijke aanpassing voor de nieuwe subcategorieën voor terreinvoertuigen, zodat deze om 
veiligheidsredenen onder deze verordening vallen.

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 57 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

57 bis. "ATV" (all-terrain vehicle): een 
terreinvoertuig met de kenmerken zoals 
beschreven in bijlage I.

Motivering

Noodzakelijke aanpassing voor de nieuwe subcategorieën voor ATV's, zodat deze om 
veiligheidsredenen onder deze verordening vallen.

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Tot de voertuigen van categorie L 
behoren voertuigen op twee, drie en vier 

1. Tot de voertuigen van categorie L 
behoren voertuigen op twee, drie en vier 
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wielen volgens de indeling van de leden 
hieronder en bijlage I, waaronder 
gemotoriseerde rijwielen, bromfietsen op 
twee en drie wielen, motorfietsen op twee 
en drie wielen, motorfietsen met zijspan, 
lichte en zware quads voor gebruik op de 
weg en lichte en zware minicars.

wielen volgens de indeling van de leden 
hieronder en bijlage I, waaronder 
gemotoriseerde rijwielen, bromfietsen op 
twee en drie wielen, motorfietsen op twee 
en drie wielen, motorfietsen met zijspan, 
lichte en zware quads voor gebruik op de 
weg, ATV's en lichte en zware minicars.

Motivering

Ook ATV's moeten onder deze verordening vallen, zodat er geen verkeerd gebruik ontstaat van 
het verschil tussen voertuigen voor gebruik op de weg en terreinvoertuigen. Veel ATV's kunnen 
op de openbare weg worden gebruikt en dat gebeurt ook vaak. Daarom moeten deze voertuigen 
ook voldoen aan de minimale functionele veiligheidsvereisten voor gebruik op de weg.

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 – letter c – punt ii bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii bis. bijzonder gebruik
- enduro-motorfietsen;
- trialbikes.

Motivering

Noodzakelijke aanpassing voor de nieuwe subcategorieën voor terreinvoertuigen, zodat deze om 
veiligheidsredenen onder deze verordening vallen.

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 – letter g – punt ii bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii bis. Subcategorie L7Ce-voertuig (ATV)

Motivering

Noodzakelijke aanpassing voor de nieuwe subcategorieën voor terreinvoertuigen, zodat deze om 
veiligheidsredenen onder deze verordening vallen.

Amendement 13
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Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Importeurs die van mening zijn of 
redenen hebben om aan te nemen dat een 
voertuig, systeem, onderdeel of technische 
eenheid niet conform is met deze 
verordening, en met name niet 
overeenstemt met de typegoedkeuring 
ervan, verkopen of registreren dit voertuig, 
systeem of onderdeel of deze technische 
eenheid pas nadat het of zij conform is
gemaakt. Als zij van mening zijn of 
redenen hebben om aan te nemen dat het 
voertuig, systeem of onderdeel of de 
technische eenheid een risico vormt, 
brengen zij de fabrikant en de 
markttoezichtautoriteiten en 
goedkeuringsinstanties hiervan op de 
hoogte.

3. Importeurs die van mening zijn of 
redenen hebben om aan te nemen dat een 
voertuig, systeem, onderdeel of technische 
eenheid niet conform is met deze 
verordening, en met name niet 
overeenstemt met de typegoedkeuring 
ervan, nemen contact op met de bevoegde 
autoriteiten en verkopen of registreren dit 
voertuig, systeem of onderdeel of deze 
technische eenheid pas, wanneer zij van de 
bevoegde autoriteiten bevestiging hebben 
gekregen dat het of zij conform deze 
verordening is. Als zij van mening zijn of 
redenen hebben om aan te nemen dat het 
voertuig, systeem of onderdeel of de 
technische eenheid een risico vormt, 
brengen zij de fabrikant en de 
markttoezichtautoriteiten en 
goedkeuringsinstanties hiervan op de 
hoogte.

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Distributeurs die van mening zijn of 
redenen hebben om aan te nemen dat een 
voertuig, systeem, onderdeel of technische 
eenheid niet conform is met deze 
verordening verkopen of registreren dit 
voertuig, systeem of onderdeel of deze 
technische eenheid niet en verhinderen het 
in het verkeer brengen ervan, totdat het of 
zij conform is gemaakt.

1. Distributeurs die van mening zijn of 
redenen hebben om aan te nemen dat een 
voertuig, systeem, onderdeel of technische 
eenheid niet conform is met deze 
verordening, nemen contact op met de 
bevoegde autoriteiten en verkopen of 
registreren dit voertuig, systeem of 
onderdeel of deze technische eenheid pas, 
wanneer zij van de bevoegde autoriteiten 
bevestiging hebben gekregen dat het of zij 
conform deze verordening is en 
verhinderen het in het verkeer brengen 
ervan, totdat het of zij conform is gemaakt.
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Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Vier jaar na de in artikel 82, lid 2, 
bedoelde datum, moeten alle nieuwe 
voertuigen in de subcategorieën L1Be, 
L3e, L5e, L6Ae en L7Ae zijn uitgerust met 
de eerste fase (OBD I) van een 
boorddiagnosesysteem (OBD-systeem) dat 
zorgt voor de bewaking van en rapportage 
over onderbrekingen in het elektrische 
circuit, kortgesloten en open elektrische 
circuits, en de circuitrationaliteit van de 
motor- en voertuigmanagementsystemen.

1. Vier jaar na de in artikel 82, lid 2, 
bedoelde datum, moeten alle nieuwe 
voertuigen in de subcategorieën L1Be, 
L3e, L5e, L6Ae, L7Ae en L7Ce zijn 
uitgerust met de eerste fase (OBD I) van 
een boorddiagnosesysteem (OBD-systeem) 
dat zorgt voor de bewaking van en 
rapportage over onderbrekingen in het 
elektrische circuit, kortgesloten en open 
elektrische circuits, en de 
circuitrationaliteit van de motor- en 
voertuigmanagementsystemen.

Motivering

Noodzakelijke aanpassing voor de nieuwe subcategorie voor ATV's, zodat deze om 
veiligheidsredenen onder deze verordening vallen.

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Na bevestiging door middel van een 
door de Commissie overeenkomstig 
artikel 21, lid 4, vast te stellen besluit, 
moeten acht jaar na de in artikel 82, lid 2, 
bedoelde datum alle nieuwe voertuigen in 
de (sub)categorieën L1Be, L3e, L5e, L6Ae 
en L7Ae daarnaast ook worden uitgerust 
met de tweede fase van een 
boorddiagnosesysteem (OBD II), dat in 
aanvulling op OBD I niet slechts op 
daadwerkelijke storingen controleert, maar 
ook op de achteruitgang in de prestaties 
van systemen, onderdelen of technische 

4. Na bevestiging door middel van een 
door de Commissie overeenkomstig 
artikel 21, lid 4, vast te stellen besluit, 
moeten acht jaar na de in artikel 82, lid 2, 
bedoelde datum alle nieuwe voertuigen in 
de (sub)categorieën L1Be, L3e, L5e, L6Ae,
L7Ae en L7Ce daarnaast ook worden 
uitgerust met de tweede fase van een 
boorddiagnosesysteem (OBD II), dat in 
aanvulling op OBD I niet slechts op 
daadwerkelijke storingen controleert, maar 
ook op de achteruitgang in de prestaties 
van systemen, onderdelen of technische 
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eenheden tijdens de levensduur van het 
voertuig, op voorwaarde dat de 
kosteneffectiviteit ervan in het in 
artikel 21, leden 4 en 5, bedoelde 
milieueffectonderzoek wordt aangetoond.

eenheden tijdens de levensduur van het 
voertuig, op voorwaarde dat de 
kosteneffectiviteit ervan in het in 
artikel 21, leden 4 en 5, bedoelde 
milieueffectonderzoek wordt aangetoond.

Motivering

Noodzakelijke aanpassing voor de nieuwe subcategorieën voor ATV's, zodat deze om 
veiligheidsredenen onder deze verordening vallen.

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Artikel 80 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Op basis van de krachtens lid 1 
verstrekte informatie brengt de Commissie 
uiterlijk 1 januari 2019 verslag uit aan het 
Europees Parlement en de Raad over de 
toepassing van deze verordening.

(2). Op basis van de krachtens lid 1 
verstrekte informatie brengt de Commissie 
uiterlijk 1 januari 2017 verslag uit aan het 
Europees Parlement en de Raad over de 
toepassing van deze verordening. In dit 
verslag wordt rekening gehouden met 
nieuwe technologie die ontwikkeld is om 
de verkeersveiligheid te verbeteren, 
bijvoorbeeld prestatienormen voor 
botsproeven en aanvullende functionele 
veiligheidsvereisten, zoals het eCall-
systeem of ISA (intelligent speed 
adaptation, intelligente 
snelheidsaanpassing), 
waarschuwingssystemen voor de snelheid 
in de bochten, automatische 
bandenspanningsdetectoren of nieuwe 
verlichtingssystemen om deze voertuigen 
van andere weggebruikers te 
onderscheiden. De Commissie stelt op 
basis van dit verslag de nodige 
wijzigingen in deze verordening voor.
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Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – voertuigcategorieën en voertuigtypen – subcategorie L1Be – criterium 3)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3) door de constructie bepaalde 
maximumsnelheid ≤ 25 km/h en

3) door de constructie bepaalde 
maximumsnelheid ≤ 45 km/h en

Motivering

De categorie moet overeenkomen met de definities van het EU-rijbewijs.

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – categorie L3e – subcategorie L3e –bijzonder gebruik (nieuw) – onder 
subcategorie L3e-A3

Amendement

8) maximale zithoogte: 700 mm;
9) minimale vrije hoogte: 280 mm;
10) maximale brandstoftankinhoud: 4 l;
11) minimale totale overbrengingsverhouding in de 
hoogste versnelling (primaire verhouding × 
overbrengingsverhouding × 
eindaandrijvingsverhouding): 7,5;
12) massa in rijklare toestand (zonder bestuurder) 
van maximaal 100 kg en

Trialbike

13) geen passagierszitplaats.
8) minimale zithoogte: 900 mm;
9) minimale vrije hoogte: 310 mm;
10) minimale totale overbrengingsverhouding in de 
hoogste versnelling (primaire verhouding × 
overbrengingsverhouding × 
eindaandrijvingsverhouding): 6,0;
11) massa in rijklare toestand (zonder bestuurder) 
van maximaal 140 kg;

L3e –
bijzonder 
gebruik

Enduro-
motorfiets

12) geen passagierszitplaats.



AD\868266NL.doc 15/20 PE458.815v02-00

NL

Motivering

Veel enduro-motorfietsen en trialbikes kunnen op de openbare weg worden gebruikt en dat 
gebeurt ook vaak. Daarom moeten deze voertuigen ook voldoen aan minimale functionele 
veiligheidsvereisten voor gebruik op de weg. Er wordt derhalve een aanvullende subcategorie 
voorgesteld voor enduro-motorfietsen en trialbikes. Met betrekking tot de criteria voor 
subclassificatie wordt – als startpunt – een aantal mogelijke criteria voorgesteld die momenteel 
worden besproken en gedurende de wetgevingsprocedure mogelijk verder verbeterd worden.

Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – categorie L7e – subcategorie L7Ce (nieuw) – onder subcategorie L7Be-P

Amendement

8) door de constructie bepaalde maximumsnelheid: 60 
km/h
9) Zadel
10) Gashendel met duim bedienbaar
11) Koppelinrichting achter: Trekgewicht > 4X eigen 
gewicht > 274 kg conform vermogenstest, mag niet 
worden beschouwd als toegestaan aanhanggewicht.
12) Massa in rijklare toestand <400 kg
13) Vrije hoogte boven het wegdek > 180 mm

L7Ce ATV's

14) Minimale vrije hoogte < 6

Motivering

Hoewel ATV's vooral zijn ontworpen als terreinvoertuig, kunnen ze op de openbare weg worden 
gebruikt en dat gebeurt ook vaak. Daarom moeten deze voertuigen ook voldoen aan minimale 
functionele veiligheidsvereisten voor gebruik op de weg. Er wordt derhalve een aanvullende 
subcategorie voorgesteld voor ATV's. Met betrekking tot de criteria voor subclassificatie wordt –
als startpunt – een aantal mogelijke criteria voorgesteld die momenteel worden besproken en 
gedurende de wetgevingsprocedure mogelijk verder verbeterd worden.

Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – voertuigcategorieën – rij 2 – deelkolom 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

L7Ae L7Ae en L7Ce
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Motivering

ATV's (categorie L7Ce) zijn min of meer vergelijkbaar met quads voor gebruik op de weg 
(categorie L7Ae) en moeten daarom voldoen aan dezelfde typen vereisten voor EU-
voertuigtypegoedkeuring. De details van deze vereisten moeten afzonderlijk in een gedelegeerde 
handeling verder uitgewerkt worden voor iedere subcategorie.

Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Bijlage III - rij 12 bis (nieuw)

Amendement

L7Ce ATV's 20

Motivering
Noodzakelijke aanpassing voor de nieuwe subcategorieën voor ATV's, zodat deze om 
veiligheidsredenen onder deze verordening vallen.

Amendement 23

Voorstel voor een verordening
Bijlage VI – (A) Uitlaatemissiegrenswaarden na koude start – (A1) –Euro 3(4) –
Voertuigcategorie L1Be – Som massa totale koolwaterstoffen en stikstofoxiden – rij 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1200 -

Motivering

De Euro 4-norm voor bromfietsen moet echter drie jaar eerder worden geïntroduceerd (in 
2014), aangezien bromfietsen de meest vervuilende L-subcategorie vormen als het gaat om 
emissies.

Amendement 24

Voorstel voor een verordening
Bijlage VI – (A) Uitlaatemissiegrenswaarden na koude start – (A1) –Euro 3(4) –
Voertuigcategorie L1Be – Massa totale koolwaterstoffen (THC) – rij 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- 630
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Motivering

De Euro 4-norm voor bromfietsen moet echter drie jaar eerder worden geïntroduceerd (in 
2014), aangezien bromfietsen de meest vervuilende L-subcategorie vormen als het gaat om 
emissies.

Amendement 25

Voorstel voor een verordening
Bijlage VI – (A) Uitlaatemissiegrenswaarden na koude start – (A1) –Euro 3(4) –
Voertuigcategorie L1Be – Massa stikstofoxiden (NOx) – rij 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- 170

Motivering

De Euro 4-norm voor bromfietsen moet echter drie jaar eerder worden geïntroduceerd (in 
2014), aangezien bromfietsen de meest vervuilende L-subcategorie vormen als het gaat om 
emissies.

Amendement 26

Voorstel voor een verordening
Bijlage VI – (A) Uitlaatemissiegrenswaarden na koude start – (A1) –Euro 3(4) –
Voertuigcategorie L1Be – kolom 1 en 2 – rij 7

Door de Commissie voorgestelde tekst

L5Be Bedrijfsdriewieler

Amendement
BedrijfsdriewielerL5Be

L7Ce -ATV's

Motivering

Noodzakelijke aanpassing voor de nieuwe subcategorieën voor ATV's, zodat deze om 
veiligheidsredenen onder deze verordening vallen.
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Amendement 27

Voorstel voor een verordening
Bijlage VI – (A) Uitlaatemissiegrenswaarden na koude start – (A2) –Euro 4(5) – kolom 1 en 
2 – rij 7

Door de Commissie voorgestelde tekst

L5Be Bedrijfsdriewieler
Amendement

BedrijfsdriewielerL5Be
L7Ce -ATV's

Motivering

Noodzakelijke aanpassing voor de nieuwe subcategorieën voor ATV's, zodat deze om 
veiligheidsredenen onder deze verordening vallen.

Amendement 28

Voorstel voor een verordening
Bijlage VI – (A) Uitlaatemissiegrenswaarden na koude start – (C2) –Euro 5(6) – kolom 1 en 
2 – rij 8

Door de Commissie voorgestelde tekst

L5Be Bedrijfsdriewieler
Amendement

BedrijfsdriewielerL5Be

L7Ce -ATV's

Motivering

Noodzakelijke aanpassing voor de nieuwe subcategorieën voor ATV's, zodat deze om 
veiligheidsredenen onder deze verordening vallen.

Amendement 29

Voorstel voor een verordening
Bijlage VI –(D) Geluidsniveaugrenswaarden – Euro 3(4), Euro 4(5), Euro 5(6) – kolom 1, 2, 3 
en 5 – rij 12 bis (nieuw)

Amendement

L7Ce ATV's 80 80
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Motivering

Noodzakelijke aanpassing voor de nieuwe subcategorieën voor ATV's, zodat deze om 
veiligheidsredenen onder deze verordening vallen.

Amendement 30

Voorstel voor een verordening
Bijlage VII – (A) Duurzaamheidsafstand voor voertuigen van categorie L – kolom 1 –rij 4 –
punt 5 bis (nieuw) – kolom 2 – rij 4 – punt 5 bis (nieuw)

Amendement

L7Ce -ATV's

Motivering

Noodzakelijke aanpassing voor de nieuwe subcategorieën voor ATV's, zodat deze om 
veiligheidsredenen onder deze verordening vallen.

Amendement 31

Voorstel voor een verordening
Bijlage VII – kolom 3 – regel 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) nieuwe motorfietsen(27) van 
subcategorie L3e–A1 die verkocht, 
geregistreerd of in het verkeer gebracht 
worden moeten ofwel met een 
antiblokkeer-(28) ofwel met een 
gecombineerd remsysteem(29) ofwel met 
beide typen geavanceerde remsystemen 
worden uitgerust, naar keuze van de 
voertuigfabrikant;

Schrappen

Amendement 32

Voorstel voor een verordening
Bijlage VII – kolom 3 – regel 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) nieuwe motorfietsen van de 
subcategorieën L3e–A2 en L3e–A3 die 

b) nieuwe motorfietsen van de 
subcategorieën L3e_A1, L3e–A2 en L3e–
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verkocht, geregistreerd of in het verkeer 
gebracht worden moeten met een 
antiblokkeerremsysteem worden uitgerust.

A3 die verkocht, geregistreerd of in het 
verkeer gebracht worden moeten met een 
antiblokkeerremsysteem op beide wielen 
worden uitgerust.

Motivering

De verplichting om motorfietsen uit te rusten met antiblokkeerremsystemen moet worden 
uitgebreid tot de snelste motorfietsen van subcategorie L3e-A1, aangezien veel jonge en 
onervaren rijders deze categorie motorfiets gebruiken. Een antiblokkeerremsysteem is het 
doeltreffendst wanneer het op beide wielen werkt.
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