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Masa i wymiary samochodów ciężarowych i
autobusów
Zgodnie z dyrektywą w sprawie masy i wymiarów pojazdy ciężarowe i autobusy poruszające się po
drogach Unii Europejskiej muszą odpowiadać określonym zasadom dotyczącym masy, wysokości,
szerokości i długości. Przegląd obowiązującej obecnie dyrektywy ma na celu poprawę
bezpieczeństwa ruchu drogowego, sprawności energetycznej i efektywności środowiskowej
transportu drogowego dzięki bardziej ekologicznym i bezpieczniejszym samochodom ciężarowym.

Kontekst
Samochody ciężarowe, autobusy i autokary odpowiadają za ok. jedną czwartą emisji CO2 pochodzących z
transportu drogowego w UE i za ok. 5% wszystkich emisji gazów cieplarnianych w UE. Obecnie obowiązującą
dyrektywę o masach i rozmiarach (96/53/WE) przyjęto, aby chronić infrastrukturę oraz zapewnić
bezpieczeństwo ruchu drogowego i wolną konkurencję w ramach jednolitego rynku. Ogranicza ona
maksymalną dopuszczalną masę pojazdów ciężarowych do 40 ton (44 ton w transporcie kombinowanym, tj.
kolejowym i wodnym), a ich długość do 18,75 metrów w transporcie międzynarodowym.
Pod pewnymi warunkami państwa członkowskie mogą zezwolić na użytkowanie dłuższych i cięższych
pojazdów (LHV), tzw. megaciężarówek, jedynie jednak w ruchu drogowym na swoim własnym terytorium.
Wpływ takich LHV na bezpieczeństwo ruchu drogowego, środowisko i infrastrukturę był przedmiotem
poważnej debaty, m.in. na temat tego, czy transgraniczny ruch LHV jest zgodny z dyrektywą w sprawie masy i
wymiarów.

Proponowane zmiany
W kwietniu 2013 r. Komisja wniosła o dokonanie przeglądu dyrektywy mającego na celu dostosowanie jej
zasad do celów europejskiej polityki ochrony środowiska, aby umożliwić projektantom samochodów
ciężarowych podążanie za postępem technologicznym. Wniosek m.in. zalegalizowałby transgraniczny ruch
LHV w przypadku przejazdów między granicami dwóch państw członkowskich, z których oba zezwalają na
ruch takich pojazdów na swoim terytorium.
W kwietniu 2014 r. Parlament Europejski przyjął w pierwszym czytaniu stanowisko w sprawie tego wniosku
(sprawozdawca: Jörg Leichtfried, S&D, Austria). W grudniu 2014 r., w wyniku negocjacji
międzyinstytucjonalnych osiągnięto porozumienie trójstronne zatwierdzone przez Komisję Transportu i
Turystyki w dniu 24 lutego 2015 r. Ten kompromis będzie teraz przedmiotem głosowania na posiedzeniu
plenarnym.

Porozumienie trójstronne
W trakcie negocjacji zarówno Parlament, jak i Rada odrzuciły nowe postanowienie dotyczące ruchu
transgranicznego LHV. W związku z tym aktualna sytuacja nie ulegnie zmianie.
Pojazdy wyposażone w silnik przyjazny dla środowiska, np. silnik elektryczny, mogą przekraczać masę
maksymalną, jeśli dane technologie wymagają dodatkowej masy. Maksymalna dopuszczalna masa
autobusów zostanie zwiększona do 1,5 t w celu jej dostosowania do nowej średniej masy pasażerów i
bagażu.
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W celu promocji transportu kombinowanego (drogowego oraz kolejowego lub wodnego) maksymalna
długość pojazdów może zostać zwiększona o 15 cm, tak aby umożliwić transport najczęściej używanych
większych kontenerów długodystansowych.
W przypadku pojazdów ciężarowych o udoskonalonych właściwościach aerodynamicznych przyznane
zostaną odstępstwa dotyczące długości. Umożliwi to zamontowanie wysuwanych lub składanych skrzydeł z
tyłu pojazdu. W części przedniej, kabiny pojazdów ciężarowych będą mogły być zaprojektowane jako bardziej
okrągłe, co poprawi energooszczędność i zwiększy bezpieczeństwo przez ograniczenie zasięgu martwych pól.
Zwiększona strefa zgniotu zaokrąglonej przedniej części pojazdu również poprawi bezpieczeństwo kierowcy.
Pojazdy o nowych właściwościach będą podlegały homologacji przed wprowadzeniem na rynek. Komisja
musi wnieść o wprowadzenie koniecznych zmian do obecnych zasad homologacji; przepisy dotyczące tych
nowych projektów zaczną obowiązywać dopiero trzy lata po przyjęciu zmienionych zasad.
Organy kontroli będą mogły łatwiej wykrywać przeładowane pojazdy za pomocą automatycznych systemów
ważenia stosowanych na drogach lub pokładowych urządzeń ważących. Dane pokładowe będą też dostępne
dla kierowców.
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