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I. Úvod

Tímto návrhem má Evropská komise v úmyslu zjednodušit stávající právní rámec a stanovit 
nové správní a technické požadavky, například v oblasti ochrany životního prostředí a 
bezpečnosti a dozoru nad trhem. Návrh se vztahuje na širokou řadu různých typů vozidel 
příslušejících k „vozidlům kategorie L“, např. na jízdní kola na elektrický pohon, dvoukolové 
či tříkolové mopedy, dvoukolové či tříkolové motocykly a motocykly s postranním vozíkem.
Čtyřkolová vozidla v této „lehké“ kategorii jsou známá jako silniční a terénní čtyřkolky, 
všeterénní vozidla (ATV) a miniauta. Počet vozidel kategorie L, která jsou v EU nyní 
v provozu, se odhaduje na více než 30 milionů.

II. Pracovní místa a krize

Největším sektorem průmyslu vozidel kategorie L je segment dvoukolových motorových 
vozidel (motocykly, mopedy a skútry). V roce 2007 bylo na trhu dvoukolových motorových 
vozidel 2,7 milionu vozidel. Evropská unie vyprodukovala 1,136 milionu motocyklů a skútrů 
s obratem ve výši 4,1 miliard EUR. Odhaduje se, že v Evropské unii je v současné době asi 
100 výrobců dvoukolových motorových vozidel, z nichž zhruba polovinu vlastní evropské 
společnosti. Přibližně 500 dodavatelů odvětví dosahuje hodnoty produkce ve výši 
1,6 miliard EUR. Na sektor prodeje, údržby a oprav připadá zhruba 72 % celkového obratu 
odvětví. Celkový počet osob zaměstnaných odvětvím (včetně dodavatelů, výrobců, distribuce 
a oprav) se odhaduje na 184 0001. 

V porovnání s automobilovým průmyslem je průmysl dvoukolových motorových vozidel 
menší, roztříštěnější a diversifikovanější. Zvýšil se dovoz z Číny a jiných asijských zemí. 
Největším vývozním trhem pro Evropskou unii jsou Spojené státy americké. Průmysl 
dvoukolových motorových vozidel byl zasažen hospodářskou krizí. Údaje za roky 2009 a 
2010 potvrzují záporný trend trhu (–25 %).

III. Návrh schvalování vozidel kategorie L

Výrobci mohou od vnitrostátního schvalovacího orgánu získat schválení typu pro nová 
vozidla v kategorii L nebo pro nové systémy, konstrukční části a samostatné technické celky 
určené pro tato vozidla. Jestliže jsou technické požadavky splněny, výrobce může vozidla 
uvádět na trh v celé Evropské unii, aniž by byly nutné další zkoušky nebo kontroly.
Registrace musí být udělena po prostém předložení osvědčení o shodě.

Stávající požadavky pro schvalování typu vozidel kategorie L je třeba modernizovat.
V důsledku toho budou směrnice 2002/24/ES a několik souvisejících směrnic zrušeny 
a nahrazeny předloženým návrhem. Kromě toho budou tři akty v přenesené pravomoci 
obsahovat technické specifikace požadavků v oblasti životního prostředí, bezpečnosti vozidel 
a konstrukce vozidel. Prováděcí akt bude obsahovat správní ustanovení. Navrhované datum 
vstupu nařízení v platnost je 1. leden 2013.

                                               
1

 Klasifikace NACE 35.41 pro „výrobu motocyklů a jízdních kol“.
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IV. Poznámky zpravodaje

1. Obecné poznámky

Prospěch mohou mít podniky i spotřebitelé
Zpravodaj důrazně podporuje hlavní cíle navrhovaného nařízení, protože toto nařízení 
zlepšuje fungování vnitřního trhu. Právní rámec by měl usnadnit přístup zboží na jednotný trh 
a současně chránit nezbytné požadavky veřejnosti, jako jsou aspekty ochrany životního 
prostředí a bezpečnosti. Znamená to také efektivnější evropský dozor nad trhem1.

Lepší městská mobilita
Zpravodaj se dále domnívá, že navrhované požadavky na vozidla kategorie L mohou usnadnit 
přechod k účinnější, bezpečnější a čistší městské mobilitě2. Více než 70 % obyvatel Evropské 
unie žije v městských oblastech. Jejich společným problémem je dopravní neprůjezdnost, 
nehody a znečištění3. Zpravodaj je přesvědčen, že inovační a technologicky pokročilá 
dvoukolová, tříkolová nebo lehká čtyřkolová vozidla mohou značně zlepšit městskou 
mobilitu, protože zabírají méně místa, spotřebovávají méně energie, při výrobě a provozu 
produkují méně emisí a současně nabízí možnosti propojení i zábavu a jsou výkonná.

Ambiciózní a realistické cíle
Zpravodaj navrhuje přijmout ambiciózní a transparentní harmonogram s jasnými 
a rozhodnými kroky. S ohledem na současnou hospodářskou situaci by však měl být 
harmonogram do jisté míry i pružný, aby se průmysl mohl přizpůsobit. Zpravodaj se domnívá, 
že zvýšené náklady navrhovaných opatření je třeba přiměřeně rozvrhnout s ohledem na 
obecné cíle nařízení. Lepší stránkou je to, že brzké splnění požadavků by mohlo podnítit 
inovace a zvýhodnit tak evropský průmysl dvoukolových motorových vozidel v konkurenci.

2. Oblast působnosti navrhovaného nařízení 

Lehká dvoukolová, tříkolová a čtyřkolová motorová vozidla
Technologie vozidel kategorie L se v posledním desetiletí vyvíjela velice rychle a v důsledku 
již některá vozidla nelze řadit do pravé kategorie L. Aby tato vozidla byla bezpečná 
a splňovala příslušné normy v oblasti životního prostředí, je třeba pro ně zavést zvláštní 
právní požadavky. Zpravodaj velmi oceňuje zvýšenou jasnost vyplývající z přesnějšího 
zařazování vozidel do kategorií díky zavedení většího počtu příslušných podkategorií. Je však 
třeba odstranit určité přetrvávající nesrovnalosti, zejména pokud jde o vyloučení určitých 
vozidel (článek 2.2), protože jsou v rozporu s účelem nové klasifikace.

Obecně by se nařízení mělo vztahovat na všechna vozidla splňující požadavky na bezpečnost, 
ochranu životního prostředí a konstrukci. V důsledku toho mohou navrhované podkategorie 
vyžadovat určité přehodnocení.

                                               
1

Viz KOM(2010)608: Na cestě k Aktu o jednotném trhu, návrh č. 39; viz též KOM(2010) 614 o integrované průmyslové politice.
2

Též v souladu s evropskou strategií o znečišťování ovzduší, KOM(2005) 446, a s evropským akčním plánem pro bezpečnost silničního 
provozu, KOM(2010) 389.
3

 Akční plán pro městskou mobilitu, KOM(2009)0490.
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3. Opatření týkající se životního prostředí

Nové etapy snižování emisí: od Euro 3 k Euro 5 a 6
Vzhledem k tomu, že na vozidla kategorie L připadají jen 3 % celkového počtu ujetých 
kilometrů v silniční dopravě, jejich emise znečišťujících látek jsou považovány za neúměrně 
vysoké. Zpravodaj proto podporuje zavedení přísnějších emisních limitů. Vyzývá výrobce, 
aby se snažili limity splnit co nejdříve. Některá vozidla kategorie L, která jsou nyní nabízena, 
již vyšší emisní normy splňují; to je třeba podporovat. Zpravodaj rovněž potvrzuje, že je třeba 
uplatňovat zásadu proporcionality a že je třeba mít na paměti nižší pořizovací náklady většiny 
těchto vozidel. Navrhovaný harmonogram zavedení nových emisních norem však umožňuje i 
další racionalizaci (viz též bod 7).

Požadavky na životnost a ekoznačky
Zpravodaj je přesvědčen, že navrhovaná opatření pomohou zlepšit přijetí vozidel kategorie L 
v Evropě. Nové požadavky na životnost by měly zůstat na úrovních stanovených v příloze 
VII, aby bylo zajištěno spravedlivé rozdělení odpovědností a nákladů mezi spotřebitelem 
a výrobcem. Zpravodaj rovněž vítá navrhované označování vozidel ekoznačkami. Ekoznačky 
jsou považovány za jednoduchý a efektivní nástroj, který má spotřebiteli pomoci vybírat si 
energeticky nejúčinnější vozidla.

4. Bezpečnostní opatření 

Oproti ostatním řidičům jsou řidiči vozidel kategorie L vystaveni mnohem většímu riziku 
smrtelných nebo závažných nehod. Na vozidla kategorie L připadala v zemích EU-25 2 % 
ujeté vzdálenosti, ale 16 % úmrtí na silnici1. V roce 2008 zemřelo při dopravních nehodách 
5 520 jezdců na dvoukolových motorových vozidlech. Na rozdíl od ostatních typů vozidel 
zůstala tato čísla za vozidla kategorie L neměnná, nebo se dokonce mírně zvýšila. Ačkoli 
zpravodaj v otázce bezpečné jízdy plně uznává význam lidského chování i vliv jízdních 
podmínek, je rozhodnut řádně se zabývat problematikou bezpečnosti související 
s technickými vlastnostmi vozidla.

Povinné vybavení pokročilými brzdnými systémy
Pokročilé brzdné systémy mohou pomoci řešit omezení výkonu člověka. Zpravodaj podporuje 
povinné zavedení cenově dostupných pokročilých brzdných systémů pro všechny nové 
motocykly a skútry: protiblokovacích brzdných systémů (ABS) nebo kombinovaných 
brzdných systémů (CBS) pro všechny nové motocykly kategorie L3e-A1 (s nízkým výkonem) 
a systémů ABS pro všechny nové motocykly kategorie L3e-A2 a L3e-A3 (se středním 
a vysokým výkonem). Výzkum naznačuje, že údaje o ročním počtu úmrtí motocyklistů by se 
do deseti let snížily o 20 %, kdyby byl systém ABS zaveden povinně. Rovněž se sníží počet 
nehod a omezí se riziko vážných zranění.

V odmítání spotřebitelů hrají svou úlohu vysoké náklady a pocit, že systém ABS by mohl 
snížit „sportovní“ povahu jízdy na motocyklu. Proto dobrovolný přístup nestačí k tomu, aby 
bylo zavedení systému ABS zaručeno. Dodavatelé systémů ABS však uvedli, že cena těchto 
systémů se může snížit až na 100 EUR, pokud se objem výroby bude zvyšovat. Jezdci by měli 
být také vzděláváni, pokud jde o využití a přínosy těchto systémů. 
                                               
1

 Evropská rada pro bezpečnost dopravy, 2007. 
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Zpravodaj vyzývá průmysl, aby co nejdříve nabídl volitelné systémy ABS ve všech 
kategoriích motocyklů a povzbuzoval spotřebitele k výběru motocyklů vybavených systémem 
ABS. Zpravodaj by – pokud by to bylo proveditelné – zvažoval i posun lhůty pro povinné 
zavedení pokročilých brzdných systémů (v návrhu: 1. leden 2017). Rovněž poznamenává, že 
pokročilé brzdné systémy nejsou vždy slučitelné s použitím určitých motocyklů v terénních 
podmínkách. Tento problém by mohl vyřešit vypínací mechanismus. 

Automatické zapínání osvětlení (AHO)
Skutečnost, že dvoukolové motorové vozidlo nebylo vidět, je uváděna jako častá příčina 
srážek ve dne i v noci. Dobrovolná dohoda odvětví o systému automatického zapínání 
osvětlení se bohužel nevztahuje na zvyšující se počet dovážených levných dvoukolových 
motorových vozidel. Kromě toho budou všechny nové modely automobilů vybaveny 
„denními potkávacími světly“ (DRL)1, a proto bude řidič bez zapnutých světel relativně ještě 
méně viditelný. Zpravodaj proto vítá návrh na zlepšení viditelnosti dvoukolových motorových 
vozidel automatickým zapínáním osvětlení (AHO). V případě opravy a údržby by mělo být 
možné světlo vypnout.

Opatření proti neoprávněným úpravám
Zpravodaj poznamenává, že v komunitě motocyklistů existuje dobře zavedená kultura úprav, 
které mají zlepšit výkon vozidel. Bránit jim by znamenalo znevýhodnit mnoho 
kvalifikovaných jezdců. Proto by mělo být řešení tohoto druhu úprav ponecháno na uvážení 
členských států. Zpravodaj však požaduje důsledný postup proti nedovoleným zásahům, 
jejichž cílem je nezákonně zvýšit maximální rychlost vozidla na úkor emisí znečišťujících 
látek, spotřeby paliva a bezpečnosti. Často jde o levné mopedy, skútry a čtyřkolky, které 
používají většinou mladí lidé. Technická opatření s cílem omezit nedovolené úpravy by měla 
být doprovázena pravidelnými namátkovými kontrolami ze strany veřejných donucovacích 
orgánů.

5. Ostatní technické požadavky 

Malé série a jednotlivá schválení vozidel

Komise omezuje zjednodušený postup pro vozidla z malých sérií na případy velmi omezené 
výroby (příloha III). Zpravodaj podporuje velkou různorodost vozidel kategorie L a malé a 
střední podniky v tomto odvětví. Proto bude šetřit, zda jsou navrhované změny nyní platného 
počtu 200 jednotek pro malé série u všech vozidel kategorie L naprosto nezbytné. Navrhuje 
prozkoumat další možnosti pro předcházení zneužívání ustanovení o malých sériích, tzn. 
zvýšeného dozoru nad trhem.

Jedinečnost jejich výrobku je pro mnoho uživatelů vozidel kategorie L důležitá. Proto 
zpravodaj podporuje návrh Komise ve věci jednotlivého schválení (článek 42).

Povinné zavedení palubních diagnostických systémů
Palubní diagnostické systémy mohou snadno zprostředkovat informace o motoru a řídících 

                                               
1 Směrnice 2008/89/ES. Od 7. února 2011 budou muset být všechny nové typy osobních vozidel a malých dodávkových 
automobilů vybaveny systémem DRL. Nákladní automobily a autobusy budou následovat v srpnu 2012.
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systémech vozidla (tzn. emisích), aby bylo možné vozidlo opravovat efektivně a účinně. 
Ačkoli zpravodaj v zásadě souhlasí s navrhovaným postupným povinným zaváděním 
palubních diagnostických systémů, zpochybňuje přiměřenost ustanovení, které vyžaduje 
jejich používání u mopedů kategorie L1 a L2.

Přístup k informacím o opravách a údržbě 
Zpravodaj důrazně podporuje každé opatření, které zajišťuje rovné podmínky ve věci přístupu 
k informacím o opravách a údržbě. Definice „samostatného provozovatele“ nebo „servisního 
pracovníka“ bude možná třeba dále upřesnit, aby bylo zajištěno, že jednotliví uživatelé 
vozidel a servisní pracovníci budou mít za přiměřenou cenu dostatečný přístup k informacím 
o opravách a údržbě.

6. Dozor nad trhem 

Je nutné zvýšit dozor na trhem s cílem předcházet uvádění nebezpečných a znečišťujících 
vozidel na trhy v Evropské unii. Cílem návrhu je posílit vnitrostátní dozor nad trhem a zajistit 
jednotnější úroveň intervencí a kontrol v celé Evropské unii. Zpravodaj zdůrazňuje tento 
přístup a opatření, která mají odstranit výrobky s nedostatečnou kvalitou z trhu. Je třeba na 
úrovni EU a na úrovni vnitrostátní zajistit efektivní koordinaci a monitorování, aby orgány 
dozoru nad trhem a orgány schvalování typu nová opatření účinně využívaly.

7. Harmonogram

Splnit náročný harmonogram, který Komise navrhla, nebude snadné. Souběžně s řádným 
legislativním postupem ohledně tohoto návrhu má brzy začít i postup projednávání ve 
výborech ve věci aktů v přenesené pravomoci a prováděcích aktů, který bude trvat do 
poloviny roku 2012. Kromě toho návrh Komise přináší poměrně obsáhlý soubor dat (od roku 
2013 do roku 2021) samostatně platných pro opatření v oblasti emisí a bezpečnosti použitelná 
na nové registrace, nová schvalování typu a stará schvalování typu. Evropský hospodářský a 
sociální výbor nedávno vyzval ke stanovení cílů, kterých bude odvětví schopno dosáhnout1.

Jak bylo uvedeno, harmonogram by měl být ambiciózní a realistický. Včasné definování 
technických a správních požadavků je klíčové, aby bylo výrobcům zajištěno dostatečné 
přípravné období, v němž budou moci vyvíjet, zkoušet a zavádět řešení v oblasti výroby 
vozidel, a výrobcům a orgánům schvalování typu v členských státech aby byla poskytnuta 
dostatečná lhůta pro zavedení nových správních systémů. V zájmu racionalizace 
harmonogramu může zpravodaj zvážit spojení ustanovení do souborů, aby bylo dosaženo 
menšího počtu lhůt a efektivního zjednodušení. Rovněž uvažuje o zrušení dobrovolných dat 
v souvislosti s etapami snižování emisí, která průmyslu umožňují vyjít vstříc požadavkům 
společnosti a spotřebitelů a dobrovolně zavést čistší vozidla v dřívější fázi.

                                               
1 EHSV, INT/541, Schvalování a dozor nad trhem / vozidla kategorie L (zpravodaj: pan Ranocchiari), 19. ledna 2011.


