
DIREKTIV 

KOMMISSIONENS DIREKTIV (EU) 2020/612 

av den 4 maj 2020 

om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/126/EG om körkort 

(Text av betydelse för EES) 

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV 

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, 

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/126/EG av den 20 december 2006 om körkort (1), särskilt 
artikel 8, och 

av följande skäl: 

(1) De befintliga särskilda bestämmelserna om medlemsstaternas möjlighet att besluta att inga begränsningar till fordon 
med automatisk växellåda ska anges på körkortet för innehavare av körkort för fordon i kategorierna C, CE, D och 
DE bör utvidgas till att omfatta innehavare av körkort för fordon i kategorierna BE, C1, C1E, D1 och D1E, om den 
sökande redan har ett körkort för fordon med manuell växellåda i minst en av följande kategorier: B, BE, C, CE, C1, 
C1E, D, DE, D1 eller D1E. 

(2) Utvidgningen bör ske mot bakgrund av den tekniska utvecklingen, särskilt för att ta hänsyn till transportbranschens 
utveckling och ökande användning av modernare, säkrare och mindre förorenande fordon som är utrustade med en 
rad olika halvautomatiska eller automatiska växellådor eller växellådor av hybridtyp. Förenklade begränsningar 
avseende framförande av fordon med automatisk växellåda skulle vidare minska den administrativa och ekonomiska 
bördan för berörda parter, inbegripet små och medelstora företag och mikroföretag som är verksamma på 
vägtransportområdet. 

(3) Kraven för provfordon i form av motorcyklar i kategori A2 som ska användas under körprovet måste anpassas till 
den tekniska utvecklingen, särskilt till utvecklingen i fråga om förbränningsmotor och chassi och till den ökade 
användningen av elektriska motorcyklar. De tekniska specifikationerna för provfordon i kategori A2 bör anpassas 
på ett sätt som även säkerställer att sökandes körprov avser fordon som är representativa för den kategori som 
körkortet ska utfärdas för. 

(4) Direktiv 2006/126/EG bör därför ändras i enlighet med detta. 

(5) I enlighet med den gemensamma politiska förklaringen av den 28 september 2011 från medlemsstaterna och 
kommissionen om förklarande dokument (2), har medlemsstaterna åtagit sig att, när det är berättigat, låta anmälan 
av införlivandeåtgärder åtföljas av ett eller flera dokument som förklarar förhållandet mellan de olika delarna i 
direktivet och motsvarande delar i de nationella instrumenten för införlivande. 

(6) De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga med yttrandet från körkortskommittén. 

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE. 

Artikel 1 

Bilaga II till direktiv 2006/126/EG ska ändras i enlighet med bilagan till det här direktivet. 

(1) EUT L 403, 30.12.2006, s. 18. 
(2) EUT C 369, 17.12.2011, s. 14. 
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Artikel 2 

1. Medlemsstaterna ska senast den 1 november 2020 anta och offentliggöra de lagar och andra författningar som är 
nödvändiga för att följa detta direktiv. De ska genast överlämna texten till dessa bestämmelser till kommissionen. 

De ska tillämpa dessa bestämmelser från och med den 1 november 2020. 

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan 
hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda. 

2. Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell rätt som de antar 
inom det område som omfattas av detta direktiv. 

Artikel 3 

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning. 

Artikel 4 

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna. 

Utfärdat i Bryssel den 4 maj 2020.  

På kommissionens vägnar 
Ursula VON DER LEYEN 

Ordförande     
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BILAGA 

Bilaga II till direktiv 2006/126/EG ska ändras på följande sätt: 

a) Punkt 5.1.3 ska ersättas med följande: 

”5.1.3 Särskilda bestämmelser för fordon i kategorierna BE, C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 och D1E 

Medlemsstaterna får besluta att inga begränsningar till fordon med automatisk växellåda ska anges på körkort för fordon 
i kategorierna BE, C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 eller D1E som avses i punkt 5.1.2, om den sökande redan har ett körkort 
för fordon med manuell växellåda som tillhör minst en av följande kategorier: B, BE, C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 eller 
D1E, och om denne vid körprovet genomfört de manövrer som anges i punkt 8.4.”. 

b) I punkt 5.2 ska andra stycket under underrubriken ”Kategori A2” ersättas med följande: 

”Om motorcykeln drivs av en förbränningsmotor, ska cylindervolymen vara minst 250 cm3.”.   
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