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I. Wprowadzenie

Przedstawiając wniosek, Komisja Europejska ma na celu uproszczenie istniejących ram 
prawnych oraz określenie nowych wymogów administracyjnych i technicznych, dotyczących 
na przykład aspektów związanych ze środowiskiem i bezpieczeństwem oraz nadzoru rynku. 
Wniosek obejmuje szeroki wachlarz różnych typów pojazdów należących do „pojazdów 
kategorii L”, takich jak rowery elektryczne, motorowery dwu- lub trzykołowe, dwu- lub 
trzykołowe motocykle oraz motocykle z bocznym wózkiem. Pojazdy czterokołowe należące 
do tej „lekkiej” kategorii znane są jako czterokołowce, pojazdy terenowe i czterokołowce 
drogowe z nadwoziem. Liczbę pojazdów kategorii L używanych obecnie w UE szacuje się na 
ponad 30 mln. 

II. Zatrudnienie a kryzys

Największym sektorem przemysłu związanego z pojazdami kategorii L jest segment 
dwukołowych pojazdów silnikowych ( motocykli, motorowerów i skuterów). W 2007 r. na 
rynku dwukołowych pojazdów silnikowych znajdowało się 2,7 mln pojazdów. UE 
wyprodukowała 1,136 mln motocykli i skuterów, a obrót wyniósł 4,1 mld EUR. Liczba 
producentów dwukołowych pojazdów silnikowych w UE jest szacowana na około 100, z 
czego mniej więcej połowa jest własnością przedsiębiorstw europejskich. Wartość produkcji 
około 500 przedsiębiorstw zaopatrujących ten przemysł wynosi 1,6 mld EUR. Obroty sektora 
sprzedaży, konserwacji i napraw stanowią około 72% ogólnych obrotów tego przemysłu. 
Ogólną liczbę osób zatrudnionych w tym przemyśle (łącznie z dostawcami, producentami, 
dystrybutorami i stacjami napraw) szacuje się na 184 0001.

W porównaniu z przemysłem samochodowym przemysł dwukołowych pojazdów silnikowych 
jest mniejszy, bardziej rozdrobniony i zróżnicowany. Nastąpił wzrost przywozy towarów z 
Chin i krajów azjatyckich. Dla UE największym rynkiem eksportowym są Stany 
Zjednoczone. Przemysł dwukołowych pojazdów silnikowych odczuł skutki kryzysu. Dane za 
lata 2009 i 2010 potwierdzają zniżkową tendencję rynkową (-25%).

III. Wniosek dotyczący homologacji pojazdów kategorii L

Producenci mogą otrzymać homologację nowych pojazdów kategorii L lub nowych 
systemów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych dla takich pojazdów 
od krajowego organu udzielającego homologacji. Jeżeli spełnione są wymogi techniczne, 
producent może wprowadzić je do obrotu w całej UE bez konieczności dodatkowych badań i 
kontroli. Rejestracji trzeba dokonać po okazaniu jedynie świadectwa zgodności. 

Należy unowocześnić obecne wymogi dotyczące homologacji w przypadku pojazdów 
kategorii L. W związku z tym dyrektywa 2002/24/WE i kilka powiązanych dyrektyw zostanie 
uchylonych i zastąpionych przedmiotowym wnioskiem. Ponadto trzy akty delegowane będą 
zawierać specyfikacje wymogów dotyczących ochrony środowiska, bezpieczeństwa pojazdów 
i konstrukcji pojazdów. Przepisy administracyjne zostaną określone aktem wykonawczym. 
Proponowana data wejścia rozporządzenia w życie to 1 stycznia 2013 r.

                                               
1„Produkcja motocykli” sklasyfikowana jako NACE 35.41.
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IV. Uwagi sprawozdawcy

1. Uwagi ogólne

Możliwe korzyści dla przedsiębiorstw i konsumentów
Sprawozdawca zdecydowanie popiera główne cele proponowanego rozporządzenia, biorąc 
pod uwagę, że poprawi ono funkcjonowanie rynku wewnętrznego. Ramy regulacyjne 
powinny ułatwić dostęp towarów do jednolitego rynku, a jednocześnie zapewniać spełnienie 
podstawowych wymagań publicznych, takich jak ochrona środowiska i bezpieczeństwo. 
Oznacza to również bardziej skuteczny nadzór rynku europejskiego1.

Większa mobilność w miastach
Sprawozdawca uważa ponadto, że zaproponowane wymogi dotyczące pojazdów kategorii L 
mogą ułatwić zmianę w kierunku bardziej efektywnej, bezpiecznej i czystej 
mobilności2.Ponad 70 % ludności UE mieszka na obszarach miejskich. Duże natężenie ruchu, 
wypadki i zanieczyszczenie są powszechnym problemem3.Sprawozdawca jest przekonany, że 
innowacyjne i zaawansowane technologicznie pojazdy dwu- i trzykołowe oraz lekkie pojazdy 
czterokołowe mogą znacznie zwiększyć mobilność w miastach, ponieważ zajmują mniej 
przestrzeni, zużywają mniej energii, powodują mniejsze emisje podczas produkcji i 
eksploatacji, a jednocześnie zapewniają możliwości przemieszczania się, wydajność i 
przyjemność. 

Ambitne i realistyczne cele
Sprawozdawca proponuje przyjęcie ambitnego i przejrzystego harmonogramu 
przewidującego jasne i zdecydowane kroki. Biorąc jednak pod uwagę obecną sytuację 
gospodarczą, harmonogram ten powinien również przewidywać pewną elastyczność, aby 
umożliwić przedsiębiorstwom dostosowanie się. Sprawozdawca uważa, że dodatkowe koszty 
proponowanych środków trzeba będzie ustalić proporcjonalnie do ogólnych celów 
rozporządzenia. Pozytywne jest jednak to, że szybkie osiągnięcie zgodności z przepisami 
może stymulować innowacje, które mogą zapewnić przewagę konkurencyjną europejskim 
przedsiębiorstwom działającym w sektorze dwukołowych pojazdów silnikowych.

2. Zakres zastosowania proponowanego rozporządzenia 

Lekkie dwu-, trzy- i czterokołowe pojazdy silnikowe
W ciągu ostatnich dziesięciu lat technologia pojazdów kategorii L rozwijała się bardzo 
szybko, w związku z czym niektórych pojazdów nie można już zaliczyć do właściwej 
kategorii L. Aby pojazdy te były bezpieczne i spełniały stosowne normy środowiskowe, 
konieczne są szczegółowe wymogi prawne. Sprawozdawca pochwala większą precyzję, która 
jest wynikiem ulepszenia klasyfikacji pojazdów poprzez wprowadzenie bardziej 
odpowiednich podkategorii. Należy jednak usunąć niektóre pozostałe niezgodności, w 
szczególności w przypadku wykluczenia określonych pojazdów (art. 2 ust. 2), ponieważ są 
one sprzeczne z celem zmienionej klasyfikacji.
                                               
1Patrz COM(2010)608: W kierunku Aktu o jednolitym rynku, propozycja nr 39; patrz również COM(2010) 614, 
Zintegrowana polityka przemysłowa.
2 Również zgodnie z europejską strategią dotyczącą zanieczyszczenia powietrza, COM(2005) 446, oraz planem 
działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego w Europie, COM(2010) 389.
3Plan działania na rzecz mobilności w miastach, COM(2009)0490.
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Zasadniczo rozporządzenie powinno dotyczyć wszystkich pojazdów spełniających wymogi 
bezpieczeństwa oraz wymogi dotyczące ochrony środowiska i konstrukcji. W związku z tym 
może zaistnieć potrzeba ponownego rozważenia zaproponowanych (pod)kategorii.

3. Środki z zakresu ochrony środowiska

Nowe etapy w ograniczaniu emisji: od Euro 3 do Euro 5 i 6
Ponieważ pojazdy kategorii L przejeżdżają jedynie 3 % kilometrów w ogólnym transporcie 
drogowym, wytwarzane przez nie emisje zanieczyszczeń są uważane za nieproporcjonalnie 
wysokie. Sprawozdawca popiera zatem wprowadzenie bardziej rygorystycznych ograniczeń 
emisji. Sprawozdawca apeluje do producentów o jak najszybsze spełnienie norm. Niektóre 
oferowane obecnie pojazdy kategorii L spełniają już wyższe normy emisji, do czego należy 
zachęcać. Sprawozdawca uznaje również, że należy stosować zasadę proporcjonalności, przy 
czym należy mieć na uwadze niższe koszty zakupu większości tych pojazdów. W każdym 
razie proponowany harmonogram wprowadzenia nowych norm emisji można bardziej 
zracjonalizować (patrz również pkt 7). 

Wymogi dotyczące trwałości i oznakowanie ekologiczne 
Sprawozdawca jest przekonany, że proponowane środki pomogą zwiększyć akceptację 
pojazdów kategorii L w Europie. Nowe wymogi dotyczące trwałości powinny pozostać na 
poziomie określonym w załączniku VII, aby zapewnić sprawiedliwy podział obowiązków i 
kosztów między konsumentów i producentów. Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje 
również zaproponowane oznakowanie ekologiczne pojazdów. Oznakowanie ekologiczne jest 
uważane za proste i skuteczne narzędzie pomagające konsumentowi wybierać jak najbardziej 
energooszczędne pojazdy. 

4. Środki bezpieczeństwa

Kierowcy pojazdów kategorii L są narażeni na znacznie większe ryzyko wypadku z ofiarami 
śmiertelnymi lub poważnego wypadku niż inni kierowcy. Pojazdy kategorii L przejechały 2% 
odległości, ale odsetek wypadków drogowych z ofiarami śmiertelnymi z ich udziałem 
wyniósł 16% w UE-251.W 2008 r. w wypadkach drogowych zginęło 5520 kierowców 
dwukołowych pojazdów silnikowych. W przeciwieństwie do innych typów pojazdów te dane 
liczbowe dotyczące pojazdów kategorii L pozostały stałe, a nawet nieznacznie wzrosły. 
Chociaż sprawozdawca w pełni uznaje znaczenie zachowania ludzi, jeśli chodzi o bezpieczne 
prowadzenie pojazdów, a także wpływ warunków jazdy, zdecydowanie stwierdza, że należy 
odpowiednio rozwiązać problem bezpieczeństwa w związku z technicznymi cechami pojazdu. 

Obowiązek montowania zaawansowanych układów hamulcowych
Zaawansowane układy hamulcowe mogą pomóc w rozwiązaniu problemu ograniczeń 
charakterystycznych dla zachowań ludzkich. Sprawozdawca popiera wprowadzenie 
obowiązku montowania przystępnych cenowo zaawansowanych układów hamulcowych we 
wszystkich nowych motocyklach i skuterach: układów przeciwblokujących (ABS) lub 
kombinowanego układu hamulcowego (CBS) we wszystkich nowych motocyklach 
podkategorii L3e-A1 (o niskich osiągach) oraz ABS we wszystkich nowych motocyklach 

                                               
1ECTN, 2007 r. 
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podkategorii L3e-A2 i L3e-A3 (o średnich i wysokich osiągach). Z badań wynika, że w 
ciągu dziesięciu lat roczna liczba ofiar śmiertelnych wśród kierowców motocykli obniżyłaby 
się o 20%, jeżeli układ ABS byłby obowiązkowy. Ograniczy on również liczbę wypadków i 
zmniejszy ryzyko doznania poważnych obrażeń.

Czynnikiem powodującym opór konsumentów były wysokie koszty i poczucie, że układ ABS 
może zmniejszyć „sportowy” charakter jazdy na motocyklu. W związku z tym podejście 
zakładające dobrowolność nie jest wystarczające, aby zapewnić wprowadzenie ABS. 
Dostawcy ABS wskazali jednak, że cena tych układów może obniżyć się do jedynie 100 euro, 
jeżeli wzrośnie produkcja. Kierowców należy uczyć jego stosowania i wynikających z tego 
korzyści. 

Sprawozdawca apeluje do przedsiębiorstw o to, by jak najszybciej zaczęły oferować 
nieobowiązkowe układy ABS we wszystkich kategoriach motorowerów, aby zachęcić 
konsumentów do wybierania pojazdów wyposażonych w ABS. Jeżeli byłoby to wykonalne, 
sprawozdawca rozważyłby nawet przedłużenie terminu wprowadzenia obowiązku 
montowania zaawansowanych układów hamulcowych (we wniosku: 1 stycznia 2017 r.). 
Sprawozdawca zauważa również, że zaawansowane układy hamulcowe nie zawsze są 
kompatybilne z użytkowaniem niektórych motocykli w warunkach poza drogami. Problem 
ten może rozwiązać mechanizm wyłączający.

Automatyczny włącznik reflektorów (AHO)
Podobno powszechną przyczyną zderzeń zarówno w ciągu dnia, jak i w nocy jest brak 
widoczności dwukołowych pojazdów silnikowych. Zawarta przez przedsiębiorstwa 
dobrowolna umowa dotycząca automatycznego włącznika reflektorów (AHO) niestety nie 
obejmuje coraz większej liczby tanich dwukołowych pojazdów silnikowych przywożonych z 
zagranicy. Ponadto wszystkie nowe modele samochodów zostaną wyposażone w światła 
dzienne1, co spowoduje, że kierowca bez włączonych reflektorów będzie stosunkowo jeszcze 
mniej widoczny. W związku z tym sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje propozycję 
poprawy widoczności dwukołowych pojazdów silnikowych poprzez automatyczne włączanie 
świateł. W przypadku napraw i prac konserwacyjnych powinna istnieć możliwość wyłączenia 
świateł.

Środki zabezpieczające przed nieuprawnionymi manipulacjami
Sprawozdawca zauważa, że wśród motocyklistów istnieje ugruntowana kultura 
wprowadzania modyfikacji, aby poprawić osiągi pojazdów. Uniemożliwienie tego będzie 
działać na szkodę wielu wykwalifikowanych kierowców. Kwestię tego rodzaju modyfikacji 
należy zatem pozostawić decyzji państw członkowskich. Sprawozdawca apeluje jednak o 
zdecydowany kierunek działań przeciwko nieuprawnionym manipulacjom mającym na celu 
nielegalne podwyższenie maksymalnej prędkości pojazdów kosztem emisji zanieczyszczeń, 
zużycia paliwa i bezpieczeństwa. Dotyczy to często tanich motorowerów, skuterów i 
czterokołowców, z których przeważnie korzystają młodsze osoby. Środkom technicznym 
mającym na celu ograniczenie nieuprawnionych manipulacji powinny towarzyszyć 
regularne wyrywkowe kontrole na miejscu prowadzone przez organy władzy publicznej 

                                               
1 Dyrektywa 2008/89/WE. Od dnia 7 lutego 2011 r. wszystkie nowe typy samochodów osobowych i małych 
samochodów dostawczych będą musiały być wyposażone w światła dzienne. W przypadku samochodów 
ciężarowych i autobusów nastąpi to w sierpniu 2012 r.
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odpowiedzialne za egzekwowanie prawa.

5. Inne wymogi techniczne 

Małe serie i indywidualne dopuszczenie pojazdu 

Komisja ogranicza stosowanie uproszczonej procedury w przypadku pojazdów 
produkowanych w małych seriach do bardzo ograniczonej produkcji (załącznik III). 
Sprawozdawca opowiada się za znaczną różnorodnością pojazdów kategorii L oraz małych i 
średnich przedsiębiorstw (MŚP) działających w sektorze. W związku z tym zbada, czy 
proponowane zmiany dotyczące obecnie stosowanej liczby 200 sztuk oznaczającej małą 
serię w przypadku wszystkich pojazdów kategorii L są niezbędne. Sprawozdawca proponuje 
również przeanalizowanie innych rozwiązań, tj. zwiększenie nadzoru rynku, aby zapobiec 
nieprawidłowościom w stosowaniu przepisów dotyczących małych serii.

Dla wielu użytkowników pojazdów kategorii L znaczenie ma indywidualny charakter 
produktu. W związku z tym sprawozdawca popiera propozycję Komisji dotyczącą 
dopuszczenia indywidualnego (art. 42).

Obowiązkowe wprowadzenie systemu diagnostyki pokładowej
Dzięki systemom diagnostyki pokładowej informacje dotyczące funkcjonowania silnika i 
pojazdu (tj. emisji) mogą być łatwo dostępne, co umożliwi skuteczną i efektywną naprawę 
pojazdu. Chociaż sprawozdawca zasadniczo zgadza się z zaproponowanym etapowym 
podejściem do obowiązkowego wprowadzenia systemów diagnostyki pokładowej, 
kwestionuje proporcjonalność przepisów wymagających stosowania tych systemów w 
motorowerach kategorii L1 i L2. 

Dostęp do informacji dotyczących naprawy i konserwacji
Sprawozdawca zdecydowanie popiera wszelkie środki mające na celu zapewnienie równych 
szans, jeśli chodzi o dostęp do informacji dotyczących napraw i konserwacji. Definicja 
„niezależnego podmiotu” lub „stacji obsługi” może wymagać doprecyzowania, aby zapewnić 
użytkownikom pojazdów i stacjom obsługi wystarczający dostęp do informacji dotyczących 
napraw i konserwacji po rozsądnych kosztach.

6. Nadzór rynku 

Trzeba ustanowić większy nadzór rynku, aby zapobiec wprowadzaniu niebezpiecznych i 
powodujących zanieczyszczenia pojazdów do obrotu w UE. Celem wniosku jest zwiększenie 
nadzoru rynku krajowego oraz zapewnienie spójniejszych działań i kontroli w całej UE. 
Sprawozdawca kładzie nacisk na to podejście i środki mające na celu usunięcie produktów o 
niższej jakości z rynku. Należy wprowadzić skuteczną koordynację i skuteczne 
monitorowanie na szczeblu UE i szczeblu krajowym, aby zapewnić skuteczne wykorzystanie 
nowych środków przez organy zajmujące się nadzorem rynku i udzielające homologacji.

7. Harmonogram

Dotrzymanie terminów w ambitnym harmonogramie zaproponowanym przez Komisję będzie 
trudne. Równolegle ze zwykłą procedurą ustawodawczą, której podlega omawiany wniosek, 
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wkrótce rozpoczną się prace nad podlegającymi procedurze komitologii aktami 
delegowanymi i wykonawczymi, które potrwają do połowy 2012 r. Ponadto z wniosku 
Komisji wynikają stosunkowo skomplikowane terminy (2013 r. do 2021 r.), które oddzielnie 
dotyczą emisji i środków bezpieczeństwa mających zastosowanie w momencie nowej 
rejestracji oraz nowej i starej homologacji. Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny 
zaapelował ostatnio o wyznaczenie celów, które sektor będzie mógł osiągnąć1.

Jak wspomniano, harmonogram powinien być ambitny i realistyczny. Terminowe określenie 
wymogów technicznych i administracyjnych ma zasadnicze znaczenie dla zapewnienia 
producentom wystarczającego czasu początkowego na opracowanie, sprawdzenie i wdrożenie 
rozwiązań w zakresie produkcji pojazdów, a wytwórcom i organom udzielającym 
homologacji w państwach członkowskich – wprowadzenie nowych systemów 
administracyjnych. Aby zracjonalizować harmonogram, sprawozdawca może rozważyć 
połączenie przepisów, co zmniejszyłoby liczbę terminów i zapewniłoby skuteczne 
uproszczenie. Sprawozdawca rozważa również  skreślenie opcjonalnych terminów 
dotyczących etapów ograniczania emisji, co umożliwi przedsiębiorstwom wcześniejsze 
dobrowolne wprowadzenie czystszych pojazdów w celu zaspokojenia potrzeb społeczeństwa i 
konsumentów. 

                                               
1 EKES, INT/541, Homologacja i nadzór rynku pojazdów kategorii L (sprawozdawca: Virgilio 
RANOCCHIARI), 19 stycznia 2011 r.


