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KORTFATTAD MOTIVERING

1. Inledning

Typgodkännandekrav för nya fordon i kategori L finns för närvarande i Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2002/24/EG och i 14 andra direktiv som hänvisar till detta. Det är många 
olika fordon som ingår i kategori L: eldrivna cyklar, mopeder, två- och trehjuliga 
motorcyklar, fyrhjulingar och minibilar. Kommissionens syfte är att modernisera det 
nuvarande ramverket för att uppfylla följande centrala mål:

 Förenkling av de rättsliga ramarna: Direktiv 2002/24/EG och de 14 relaterade direktiven 
upphävs och ersätts med detta förslag till förordning där de grundläggande 
bestämmelserna och räckvidden fastställs. Alla detaljerade tekniska krav kommer att 
definieras i ett senare skede i delegerade akter. Dessutom vill kommissionen gå mot 
internationell harmonisering.

 Utsläppsminskningar: Kommissionen föreslår en metod i tre etapper där man för varje 
etapp inför allt striktare utsläppsgränser för fordon i kategori L.

 Förbättrad trafiksäkerhet: Tre krav på funktionssäkerhet föreslås för att komma till rätta 
med de dåliga trafiksäkerhetsresultaten för fordon i kategori L – obligatoriska låsningsfria 
bromssystem för motorcyklar med medelhög och hög prestanda, förebyggande av otillåtna 
förändringar av framdrivning samt automatiska strålkastare.

 Bättre hänsyn till ny teknik: Åtgärder mot bristen på rättsregler för exempelvis fordon 
med elektrisk drift eller hybriddrift.

 Stärkt marknadstillsyn: Fordon, system och komponenter som inte uppfyller kraven för 
typgodkännande får inte komma ut på EU:s marknad.

2. Transportaspekten i förslaget

2.1. Trafiksäkerhet

För närvarande omkommer varje år omkring 6 000 förare av tvåhjuliga motorfordon på 
EU:s vägar. Dessa förare representerar cirka 16 procent av det totala antalet dödsolyckor på 
EU:s vägar, trots att de står för endast 2 procent av det totala antalet körda kilometer.
Riskerna för förarna att omkomma i en olycka är i genomsnitt 18 gånger högre än 
genomsnittet för bilförare. Även om antalet trafikolyckor har minskat avsevärt under de 
senaste årtiondena, gäller det inte dessa förare.

2.1.1 Låsningsfria bromssystem

Kommissionen föreslår obligatorisk montering av låsningsfria bromssystem (ABS-system) för 
vissa kategorier motorcyklar. De positiva säkerhetsaspekterna med ABS-system för tvåhjuliga 
motorfordon är väl dokumenterade i flera studier. Man bedömer att mellan 20 och 35 procent 
av alla olyckor skulle kunna förhindras och att många andra olyckor inte skulle få så 
allvarliga konsekvenser om ABS-system var installerade. Föredraganden står helt bakom 
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detta. Den obligatoriska monteringen bör dock utökas till underkategori L3e–A1 (motorcyklar 
med låg prestanda). När det gäller denna kategori är det enligt kommissionens förslag upp till 
tillverkaren att utrusta fordonen med antingen ett ABS-system eller ett kombinerat 
bromssystem med lägre prestanda. Låsningsfria bromssystem för motorcyklar med låg 
prestanda får anses vara ännu mer nödvändiga eftersom många unga förare börjar med att 
köra en motorcykel ur denna kategori.

2.1.2 Automatiska strålkastare

Kommissionen föreslår att alla fordon i kategori L senast 2013 ska utrustas med strålkastare 
som automatiskt slås på för att de ska bli synligare för andra trafikanter. Föredraganden stöder  
helt kommissionens förslag. Åtgärden blir särskilt viktig eftersom alla nya personbilar från 
och med 2013 ska utrustas med varselljus, vilket innebär att tvåhjuliga motorfordon blir 
förhållandevis mindre synliga.

2.1.3 Fordon för terrängkörning

Enligt artikel 2.2 ska denna förordning inte tillämpas på fordon som främst är avsedda för 
bruk i terräng. Detta verkar gå stick i stäv med trafiksäkerheten. Många fordon för 
terrängkörning (bl.a. enduromotorcyklar, trialmotorcyklar och terrängfordon) kan användas 
och används också ofta på allmänna vägar. De bör därför också uppfylla de nödvändiga 
kraven på funktionssäkerhet för framförande på väg. Föredraganden föreslår ytterligare 
underkategorier för enduromotorcyklar, trialmotorcyklar och terrängfordon.

2.1.4 Normer för krocktest

Fordon i kategori L omfattas ännu inte av krocktestkrav innan de säljs i EU. Särskilt 
fyrhjulingar och minibilar verkar ofta säkrare än vad de i själva verket är. Risken för dödliga 
skador är betydligt högre i dessa fordon än i personbilar. Kommissionen bör därför noggrant 
undersöka möjligheten att i framtiden införa sådana normer och beakta ny teknik.

2.2. Utsläpp

Trots att fordon i kategori L endast står för 3 procent av det totala antalet körda kilometer ger 
de upphov till oproportionerligt stora mängder giftiga utsläpp. Utan ytterligare åtgärder 
kommer de minskade utsläppen från andra kategorier vägtransporter automatiskt leda till att
utsläppen från fordon i kategori L ökar i förhållande till de totala utsläppen.

Kommissionen föreslår striktare utsläppskrav för typgodkännande av nya fordonstyper i 
kategori L:

 Euro 3 (Euro 4 för motorcyklar i kategori L3e): 2014

 Euro 4 (Euro 5 för motorcyklar i kategori L3e): 2017

 Euro 5 (Euro 6 för motorcyklar i kategori L3e): 2020

Föredraganden håller i princip med om förslagen till utsläppsgränser och tidsscheman.
Euro 4-steget bör dock införas för mopeder 3 år tidigare eftersom mopeder är de mest 
förorenande fordonen i underkategorin när det gäller utsläpp.
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ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för transport och turism uppmanar utskottet för den inre marknaden och 
konsumentskydd att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag 1

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.

Motivering

Terrängfordon bör också omfattas av denna förordning för att undvika missbruk av 
skillnaden mellan fordon avsedda för väg eller fordon avsedda för terräng. Många
terrängfordon kan användas och används också ofta på allmänna vägar. De bör därför också 
uppfylla minimikraven på funktionssäkerhet för framförande på väg.

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9a) Förare och passagerare av fordon i 
kategori L är en utsatt trafikantgrupp med 
den största andelen döda och skadade av 
alla trafikanter. Denna förordning bör 
därför överensstämma med 
EU:s riktlinjer för trafiksäkerhet 
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2011-2020 och införa effektiva 
grundläggande säkerhetskrav för att 
förare och passagerare ska få fordon 
utrustade med den säkraste tekniken till 
en rimlig kostnad. Förutom kraven på 
säker kurvtagning och belysning samt
åtgärder mot otillåtna förändringar av 
fordon inför denna förordning 
obligatoriska låsningsfria bromssystem 
(ABS) för nya motorcyklar i vissa 
kategorier. De valda säkerhetskravens 
effektivitet, vilka bör kompletteras med 
bättre utbildning för förare av fordon i 
kategori L och anpassad väginfrastruktur, 
har noggrant testats och bekräftats genom 
forskning och studier.

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 9b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9b) I många medlemsstater är det 
obligatoriskt för moped- och 
motorcykelförare att använda halvljus 
dagtid. För att förbättra säkerheten för 
moped- och motorcykelförare bör det bli 
obligatoriskt att utrusta fordon med 
automatiska strålkastare. Eftersom denna 
skyldighet också har utvidgats till att 
omfatta fyrhjuliga fordon finns det en risk 
att förare av tvåhjuliga fordon inte syns 
lika bra som de gjorde tidigare. I sin 
rapport om tillämpningen av denna 
förordning bör därför kommissionen 
föreslå nya åtgärder och ytterligare 
anordningar för ljussäkerhet så att det 
ska bli lika lätt som tidigare att se förare 
av tvåhjuliga fordon.
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Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 9c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9c) För att underlätta en obligatorisk 
montering av låsningsfria bromssystem 
(ABS) på motorcyklar med låg prestanda i 
underkategori L3e–A1 bör 
medlemsstaterna ges möjlighet att under 
en övergångsperiod erbjuda tillverkare 
eller kunder ekonomiska eller 
skattemässiga incitament.

Ändringsförslag 5

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 
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.

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 
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 eller de 
utökade krav på funktionssäkerhet som 
fastställs i bilaga VIII. Ändringar av de 
dagarna, de allmänna kraven eller värdena 
bör göras genom det ordinarie 
lagstiftningsförfarandet enligt artikel 114 i 
fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt.
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Motivering

Eftersom de utökade kraven på funktionssäkerhet är viktiga aspekter för att garantera säker 
användning av de fordon som omfattas av denna förordning, bör det understrykas att 
bilaga VIII endast kan ändras genom det ordinarie lagstiftningsförfarandet.

Ändringsförslag 6

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 främst är avsedda för bruk i 
terräng och konstruerade för färd på 
obelagda ytor, med undantag för fordon 
avsedda för särskilt bruk enligt 
definitionen i artikel 4 och bilaga I.

Motivering

Enligt artikel 2.2 ska denna förordning inte tillämpas på fordon som främst är avsedda för 
bruk i terräng och konstruerade för färd på obelagda ytor. Detta verkar gå stick i stäv med 
trafiksäkerheten. Många fordon för terrängkörning (bl.a. enduromotorcyklar, 
trialmotorcyklar och vissa fyrhjulingar (terrängfordon)) kan användas och används också 
ofta på allmänna vägar. De bör därför också uppfylla minimikraven på funktionssäkerhet för 
framförande på väg. Ytterligare underkategorier för enduromotorcyklar, trialmotorcyklar och 
terrängfordon föreslås därför.

Ändringsförslag 7

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

53a. trialmotorcykel: tvåhjuligt fordon 
med motor och med de karakteristiska 
egenskaper som beskrivs i bilaga I.

Motivering

Nödvändig anpassning för att skapa de nya underkategorierna för terrängfordon så att de av 
säkerhetsskäl omfattas av denna förordning.
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Ändringsförslag 8

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

53b. enduromotorcykel: tvåhjuligt fordon 
med motor och med de karakteristiska 
egenskaper som beskrivs i bilaga I.

Motivering

Nödvändig anpassning för att skapa de nya underkategorierna för terrängfordon så att de av 
säkerhetsskäl ska kunna omfattas av denna förordnings tillämpningsområde.

Ändringsförslag 9

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

57a. terrängfordon: fordon med de 
karakteristiska egenskaper som beskrivs i 
bilaga I.

Motivering

Nödvändig anpassning för att skapa den nya underkategorin för terrängfordon så att de av 
säkerhetsskäl omfattas av denna förordning.

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Fordon i kategori L omfattar 
motordrivna två-, tre- och fyrhjuliga fordon 
enligt uppdelningen i följande stycken och 
i bilaga I, inklusive motordrivna cyklar, 
två- och trehjuliga mopeder, två- och 
trehjuliga motorcyklar, motorcyklar med 
sidovagn, lätta och tunga fyrhjulingar 
avsedda att framföras på väg samt lätta och 

1. Fordon i kategori L omfattar 
motordrivna två-, tre- och fyrhjuliga fordon 
enligt uppdelningen i följande stycken och 
i bilaga I, inklusive motordrivna cyklar, 
två- och trehjuliga mopeder, två- och 
trehjuliga motorcyklar, motorcyklar med 
sidovagn, lätta och tunga fyrhjulingar 
avsedda att framföras på väg, 
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tunga minibilar. terrängfordon samt lätta och tunga 
minibilar.

Motivering

Terrängfordon bör också omfattas av denna förordning för att undvika missbruk av 
skillnaden mellan fordon avsedda för väg och fordon avsedda för terräng. Många 
terrängfordon kan användas och används också ofta på allmänna vägar. De bör därför också 
uppfylla minimikraven på funktionssäkerhet för framförande på väg.

Ändringsförslag 11

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iia. Fordon avsedda för särskilt bruk, 
uppdelade enligt
– enduromotorcyklar,
– trialmotorcyklar.

Motivering

Nödvändig anpassning för att skapa de nya underkategorierna för terrängfordon så att de av 
säkerhetsskäl ska kunna omfattas av denna förordnings tillämpningsområde.

Ändringsförslag 12

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iia. Fordon i underkategori L7Ce 
(terrängfordon).

Motivering

Nödvändig anpassning för att skapa de nya underkategorierna för terrängfordon så att de av 
säkerhetsskäl omfattas av denna förordning.
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Ändringsförslag 13

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.

Ändringsförslag 14

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 
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.

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 
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 produkten 
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överensstämmer med denna förordning,
och ska hindra att den tas i bruk, till dess 
att den överensstämmer med de tillämpliga 
kraven.

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 1

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. Fyra år efter den dag som avses i 
artikel 82.2 ska alla nya fordon i 
underkategorierna L1Be, L3e, L5e, L6Ae,
L7Ae och L7Ce 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).

Motivering

Nödvändig anpassning för att skapa den nya underkategorin för terrängfordon så att de av 
säkerhetsskäl ska kunna omfattas av denna förordnings tillämpningsområde.

Ändringsförslag 16

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 

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, L7Ae och L7Ce
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 
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miljökonsekvensundersökningen enligt 
artikel 21.4 och 21.5 visas vara 
kostnadseffektivt.

miljökonsekvensundersökningen enligt 
artikel 21.4 och 21.5 visas vara 
kostnadseffektivt.

Motivering

Nödvändig anpassning för att skapa den nya underkategorin för terrängfordon för att de av 
säkerhetsskäl ska omfattas av denna förordning.

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Artikel 80 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. På grundval av den information som 
lämnas i enlighet med punkt 1 ska 
kommissionen rapportera till 
Europaparlamentet och rådet om 
tillämpningen av denna förordning senast 
den 1 januari 2019.

2. På grundval av den information som 
lämnas i enlighet med punkt 1 ska 
kommissionen rapportera till 
Europaparlamentet och rådet om 
tillämpningen av denna förordning senast 
den 1 januari 2017. Rapporten ska beakta 
ny teknik som tagits fram för att förbättra 
trafiksäkerheten, såsom normer för 
krocktest och ytterligare krav på 
funktionssäkerhet såsom eCall-system, 
intelligent hastighetsanpassning, 
varningssystem för fortkörning i kurvor, 
automatiska detektorer för däcktryck och 
nya belysningssystem som skiljer sådana 
fordon från andra trafikanter. 
Kommissionen ska föreslå de ändringar 
av denna förordning som krävs mot 
bakgrund av rapporten.

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Bilaga I – Fordonskategorier och underkategorier – underkategori L1Be –
klassificeringsgrund 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3) Största konstruktionshastighet 
≤ 25 km/h och

3) största konstruktionshastighet ≤ 45 km/h 
och
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Motivering

Kategorin bör stämma överens med definitionerna av EU-körkortet.

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Bilaga I – kategori L3e – underkategori L3e – särskilt bruk (ny) – nedanför 
underkategori L3e-A3

Parlamentets ändringsförslag

(8) högsta sadelhöjd: 700 mm,
(9) lägsta markfrigång: 280 mm,
(10) högsta bränsletankskapacitet: 4 l,
(11) lägsta allmän utväxling i högsta 
växelläget (primär utväxling * 
utväxling * slutlig utväxling): 7,5,
(12) vikt i körklart skick (exklusive 
förare) på max 100 kg och

Trialmotorcykel

(13) ingen sittplats för en passagerare.
(8) lägsta sadelhöjd: 900 mm,
(9) lägsta markfrigång: 310 mm,
(10) lägsta allmän utväxling i högsta 
växelläget (primär utväxling * 
utväxling * slutlig utväxling): 6,0
(11) vikt i körklart skick (exklusive 
förare) på max 140 kg,

L3e – Fordon 
avsedda för 
särskilt bruk

Enduromotorcykel

(12) ingen sittplats för en passagerare.

Motivering

Många enduromotorcyklar och trialmotorcyklar kan användas och används ofta på allmänna 
vägar. De bör därför också uppfylla minimikraven på funktionssäkerhet för framförande på 
väg. Ännu en underkategori för enduromotorcyklar och trialmotorcyklar föreslås därför. Med 
hänsyn till kriterierna för underkategori, som utgångspunkt, föreslås några andra eventuella 
kriterier som för närvarande diskuteras och kanske kan förbättras ytterligare under detta 
lagstiftningsförfarande.



AD\868266SV.doc 15/21 PE458.815v02-00

SV

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Bilaga I – kategori L7e – underkategori L7Ce (ny) – nedanför underkategori L7Be-P

Parlamentets ändringsförslag

(8) största konstruktionshastighet:
60 km/h
(9) sadelsits
(10) tumgasreglage,
(11) bakre kopplingsanordning:
bogseringsvikt> 4x egen vikt>274 kg 
som krafttest ska inte anses som tillåten 
släpvagnsvikt,
(12) vikt i körklart skick <400 kg,
(13) markfrigång: >180 mm,

L7Ce Terrängfordon

(14) hjulbas till markfrigång: <6,

Motivering

Även om terrängfordon huvudsakligen har konstruerats för bruk i terräng kan många 
terrängbilar användas, och används också, på allmänna vägar. De bör därför också uppfylla 
minimikraven på funktionssäkerhet för framförande på väg. Ännu en underkategori för 
terrängbilar föreslås därför. Med hänsyn till kriterierna för underkategori, som 
utgångspunkt, föreslås några andra eventuella kriterier som för närvarande diskuteras och 
kanske kan förbättras ytterligare under detta lagstiftningsförfarande.

Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Bilaga II – fordonskategori – rad 2 – underkolumn 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

L7Ae L7Ae och L7Ce

Motivering

Terrängbilar (kategori L7Ce) är mer eller mindre det samma som fyrhjulingar avsedda att 
framföras på väg (kategori L7Ae) och de bör därför uppfylla samma slags krav för 
EU-typgodkännande av fordon. Detaljerna i dessa krav skulle vara tvungna att anpassas till 
varje underkategori separat i en delegerad akt.
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Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Bilaga III – rad 12a (ny)

Ändringsförslag

L7Ce Terrängfordon 20

Motivering

Nödvändig anpassning för att skapa de nya underkategorierna för terrängfordon så att de av 
säkerhetsskäl ska kunna omfattas av denna förordnings tillämpningsområde.

Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Bilaga VI – A) Utsläppsgränsvärden för avgasrör efter kallstart – A1) Euro 3 –
Fordonskategori L1Be – Summa av massa av totala kolväten och kväveoxider – rad 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1 200 –

Motivering

Euro 4-steget bör införas för mopeder 3 år tidigare (före 2014) eftersom moped är det 
L-fordon som vållar mest problem i underkategorin när det gäller utsläpp.

Ändringsförslag 24

Förslag till förordning
Bilaga VI – A) Utsläppsgränsvärden för avgasrör efter kallstart – A1) Euro 3 –
Fordonskategori L1Be – Totala kolväten, massa – rad 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– 630

Motivering

Euro 4-steget bör införas för mopeder 3 år tidigare (senast 2014) eftersom moped är det 
L-fordon som vållar mest problem i underkategorin när det gäller utsläpp.
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Ändringsförslag 25

Förslag till förordning
Bilaga VI – A) Utsläppsgränsvärden för avgasrör efter kallstart – A1) Euro 3 –
Fordonskategori L1Be – Kväveoxider, massa (NOx) – rad 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– 170

Motivering

Euro 4-steget bör införas för mopeder 3 år tidigare (före 2014) eftersom moped är det 
L-fordon som vållar mest problem i underkategorin när det gäller utsläpp.

Ändringsförslag 26

Förslag till förordning
Bilaga VI – A) Utsläppsgränsvärden för avgasrör efter kallstart – (A1) Euro 3 –
kolumn 1 och 2 – rad 7

Kommissionens förslag

L5Be Nyttotrehjuling

Parlamentets ändringsförslag

L5Be Nyttotrehjuling

L7Ce – Terrängfordon

Motivering

Nödvändig anpassning för att skapa den nya underkategorin för alla terrängfordon så att de 
av säkerhetsskäl omfattas av denna förordning.

Ändringsförslag 27

Förslag till förordning
Bilaga VI – A) Utsläppsgränsvärden för avgasrör efter kallstart – A2) Euro 4 –
kolumn 1 och 2 – rad 7

Kommissionens förslag

L5Be Nyttotrehjuling
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Parlamentets ändringsförslag

L5Be Nyttotrehjuling

L7Ce – Terrängfordon

Motivering

Nödvändig anpassning för att skapa den nya underkategorin för alla terrängfordon så att de 
av säkerhetsskäl omfattas av denna förordning.

Ändringsförslag 28

Förslag till förordning
Bilaga VI – C) Gränser för avdunstningsutsläpp – C2) Euro 5 – kolumn 1 och 2 – rad 8

Kommissionens förslag

L5Be Nyttotrehjuling

Parlamentets ändringsförslag

L5Be Nyttotrehjuling

L7Ce – Terrängfordon

Motivering

Nödvändig anpassning för att skapa den nya underkategorin för alla terrängfordon så att de 
av säkerhetsskäl omfattas av denna förordning.

Ändringsförslag 29

Förslag till förordning
Bilaga VI – D) Ljudgränser – Euro 3, Euro 4, Euro 5 – kolumn 1 och 2 och 3 och 5 –
rad 12a (ny)

Parlamentets ändringsförslag
L7Ce Terrängfordon 80 80

Motivering

Nödvändig anpassning för att skapa den nya underkategorin för alla terrängfordon så att de 
av säkerhetsskäl omfattas av denna förordnings tillämpningsområde.
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Ändringsförslag 30

Förslag till förordning
Bilaga VII – A) Körsträcka för hållbarhetsprovning för fordon i kategori L – kolumn 1 
– rad 4 – led 5a (nytt) – kolumn 2 – rad 4 – led 5a (nytt)

Parlamentets ändringsförslag
L7Ce – Terrängfordon

Motivering

Nödvändig anpassning för att skapa den nya underkategorin för alla terrängfordon så att de 
av säkerhetsskäl omfattas av denna förordnings tillämpningsområde.

Ändringsförslag 31

Förslag till förordning
Bilaga VIII – kolumn 3 – rad 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Nya motorcyklar1 i 
underkategori L3e-A1 som säljs, 
registreras eller tas i bruk ska vara 
utrustade med antingen ett låsningsfritt2

eller ett kombinerat bromssystem3 eller 
bägge dessa slag av avancerade 
bromssystem, efter fordonstillverkarens 
val.

utgår

__________
1 Fordon i kategori L4e (motorcyklar med 
sidvagn) är undantagna från kraven a 
och b vad avser obligatorisk montering av 
avancerade bromssystem.
2 Med låsningsfritt bromssystem avses ett 
system som känner av hjulglidning och 
automatiskt anpassar det tryck som 
förmedlar bromskrafterna till hjulet eller 
hjulen för att begränsa hjulglidningens 
omfattning.
3 Med kombinerat bromssystem avses
a) för fordon i kategorierna L1e och L3e:
ett bromssystem där minst två bromsar på 
olika hjul manövreras med aktivering av 
ett enda manöverorgan,
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b) för fordon i kategori L4e: ett 
bromssystem där bromsarna på 
åtminstone fram- och bakhjulen 
manövreras genom aktivering av ett enda 
manöverorgan (om bakhjulet och 
sidvagnshjulet bromsas av samma 
bromssystem betraktas detta som 
bakhjulsbroms),
c) för fordon i kategorierna L2e, L5e, L6e 
och L7e: ett bromssystem där bromsarna 
på alla hjul manövreras med aktivering av 
ett enda manöverorgan.

Ändringsförslag 32

Förslag till förordning
Bilaga VIII – kolumn 3 – rad 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

b) Nya motorcyklar1 i 
underkategorierna L3e–A1, L3e–A2 och 
L3e–A3 som säljs, registreras eller tas i 
bruk ska vara utrustade med ett 
låsningsfritt bromssystem2 på båda hjulen.
__________
1 Fordon i kategori L4e (motorcyklar med 
sidvagn) är undantagna från kraven a 
och b vad avser obligatorisk montering av 
avancerade bromssystem.
2 Med låsningsfritt bromssystem avses ett 
system som känner av hjulglidning och 
automatiskt anpassar det tryck som 
förmedlar bromskrafterna till hjulet eller 
hjulen för att begränsa hjulglidningens 
omfattning.

Motivering

Den obligatoriska monteringen av ABS-system borde utökas till motorcyklarna i 
underkategori L3e–A1 eftersom många unga och oerfarna förare kör denna kategori 
motorcyklar. Låsningsfria bromssystem är som effektivast om de monteras på båda hjulen.
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