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I. Introducere

Prin această propunere, Comisia Europeană vizează simplificarea cadrului juridic actual și 
stabilirea de noi cerințe administrative și tehnice, de exemplu privind aspectele de mediu și de 
siguranță și supravegherea pieței. Propunerea include o gamă largă de diferite tipuri de 
vehicule care aparțin vehiculelor din categoria L precum bicicletele electrice, motoretele cu 
două sau trei roți, motocicletele cu două sau trei roți și motocicletele cu ataș. Vehiculele cu 
patru roți din această categorie „ușoară” sunt cunoscute ca vehicule de tip „quad”, ATV-uri și 
mini-automobile. Numărul de vehicule din categoria L care se află în circulație în prezent este 
estimat la peste 30 de milioane. 

II. Locurile de muncă și criza

Cel mai mare sector al industriei pentru vehicule din categoria L este cel al vehiculelor 
motorizate cu două roți (PTW-uri: motociclete, motorete și scutere). În 2007, piața PTW din 
Europa s-a ridicat la 2,7 milioane de vehicule. UE a produs 1 136 milioane de motociclete și 
scutere, cu o cifră de afaceri de 4,1 milioane de euro. Se estimează că există aproximativ 100 
de producători de PTW-uri în Europa, dintre care aproape jumătate sunt deținuți de companii 
europene. În jur de 500 de furnizori ai industriei au o valoare de producție de 1,6 miliarde de 
euro. Sectorul vânzărilor, întreținerii și reparațiilor reprezintă aproximativ 72 % din totalul 
cifrei de afaceri a industriei. Numărul total de persoane angajate în această industrie (inclusiv 
furnizori, producători, distribuitori și sectorul reparațiilor) este estimat la 184 0001. 

În comparație cu industria automobilelor, industria PTW este mai mică, mai fragmentată și 
mai diversificată. S-au realizat importuri sporite din China și alte țări asiatice. Statele Unite 
sunt cea mai mare piață de export pentru UE. Industria PTW a fost lovită de criza economică. 
Datele din 2009 și 2010 confirmă tendința negativă a pieței (-25 %).

III. Propunere privind omologarea vehiculelor din categoria L

Producătorii pot obține de la o autoritate de omologare de tip omologarea pentru vehiculele 
noi din categoria L sau pentru sistemele, componentele sau unitățile tehnice separate destinate 
acestor vehicule. Dacă cerințele tehnice sunt îndeplinite, producătorul poate comercializa 
produsul în întreaga UE fără a fi necesară efectuarea altor teste sau verificări. Înmatricularea 
se va realiza prin simpla prezentare a unui certificat de conformitate. 

Cerințele actuale pentru omologarea de tip pentru vehiculele din categoria L ar trebui 
modernizate. Prin urmare, Directiva 2002/24/CE și alte câteva directive conexe vor fi 
abrogate și înlocuite cu prezenta propunere. Mai mult, trei acte delegate vor conține 
specificațiile tehnice privind cerințele de mediu, siguranța și construcția vehiculului. Un act 
de punere în aplicare va stabili dispozițiile administrative. Data propusă pentru intrarea în 
vigoare a regulamentului este 1 ianuarie 2013.

                                               
1 clasificarea NACE 35.41 „fabricarea motocicletelor și bicicletelor”
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IV. Observațiile raportorului

1. Observații generale

Beneficii pentru întreprinderi și consumatori
Raportorul sprijină cu putere principalele obiective ale regulamentului propus, întrucât acesta 
îmbunătățește funcționarea pieței interne. Cadrul de reglementare ar trebui să faciliteze 
accesul bunurilor pe piața unică, protejând în același timp interesele publice esențiale precum 
aspectele de mediu și siguranță. Acest lucru presupune, de asemenea, o supraveghere mai 
eficientă a pieței europene1. 

Mobilitate urbană sporită
Mai mult, raportorul consideră că cerințele propuse pentru vehiculele din categoria L pot 
facilita tranziția către o mobilitate urbană mai eficientă, mai sigură și mai curată2.Peste 70 % 
din populația UE trăiește în zone urbane. Congestia, accidentele și poluarea reprezintă o 
provocare 3 obișnuită. Raportorul are convingerea că vehiculele inovatoare și avansate 
tehnologic cu două, trei roți sau cele ușoare cu patru roți pot spori considerabil mobilitatea 
urbană deoarece ocupă mai puțin spațiu, consumă mai puțină energie, creează mai puține 
emisii pe durata producției și operării, oferind în același timp conectivitate, productivitate și 
distracție. 

Obiective ambițioase și realiste
Raportorul propune adoptarea unui calendar ambițios și transparent, cu etape clare și 
precise. Cu toate acestea, având în vedere climatul economic actual, acest calendar ar trebui 
să conțină și un grad de flexibilitate pentru a permite pieței să se adapteze. Raportorul 
consideră că costurile suplimentare ale măsurilor propuse vor trebui să fie proporționate, 
având în vedere obiectivele globale ale regulamentului. Avantajul acestui fapt este 
conformitatea timpurie care poate stimula inovarea, ceea ce ar putea duce la un avantaj 
competitiv pentru industria PTW din Europa.

2. Domeniul de aplicare a propunerii de regulament 

Vehicule ușoare cu motor cu două, trei și patru roți
Tehnologia vehiculelor de categoria L a evoluat foarte repede în ultimul deceniu, ceea ce a 
făcut ca anumite vehicule să nu mai poată fi omologate în categoria L de vehicule 
corespunzătoare. Aceste vehicule necesită cerințe legale specifice pentru a fi sigure și pentru a 
fi în conformitate cu standardele de mediu corespunzătoare. Raportorul felicită claritatea 
sporită care reiese din categorizarea precisă a vehiculelor prin introducerea unor subcategorii 
mai adecvate. Totuși, unele inconsecvențe, în special cu privire la excluderea anumitor 
vehicule (articolul 2.2), ar trebui înlăturate deoarece contrazic scopul reclasificării.

În general, regulamentul ar trebui să includă toate vehiculele care îndeplinesc cerințele de 
siguranță, de mediu și de construcție. Astfel, este posibil să fie nevoie ca (sub)categoriile 

                                               
1A se vedea COM(2010)0608: Către un Act privind piața unică, propunerea nr.39; a se vedea, de asemenea, COM(2010)0614 privind politica 
industrială integrată
2 De asemenea, în conformitate cu strategia europeană privind poluarea aerului, COM(2005)0446, și Planul de acțiune 
european pentru siguranța rutieră, COM(2010)0389
3 Planul de acțiune privind mobilitatea urbană, COM(2009)0490
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propuse să fie reexaminate.

3. Măsuri de mediu

Noi acțiuni privind emisiile: de la Euro 3 la Euro 5 și 6
Deși vehiculele din categoria L sunt responsabile pentru numai 3 % din totalul de kilometri de 
transport rutier, emisiile lor de poluanți sunt considerate a fi disproporționat de mari. 
Raportorul sprijină, prin urmare, introducerea unor limite de emisie mai stricte și solicită 
producătorilor să realizeze conformitatea cât mai curând posibil. Unele vehicule din categoria 
L disponibile în prezent îndeplinesc deja standardele de emisie mai ridicate; acest lucru ar 
trebui încurajat. El recunoaște, de asemenea, faptul că ar trebui aplicat principiul 
proporționalității și că trebuie ținut cont de costurile de achiziție mai joase ale unei majorități 
a acestor vehicule. În orice caz, calendarul propus pentru introducerea noilor standarde de 
emisie permite o raționalizare sporită (a se vedea și paragraful 7). 

Cerințele de durabilitate și etichetarea ecologică 
Raportorul are convingerea că măsurile propuse vor contribui la îmbunătățirea acceptării 
vehiculelor din categoria L în Europa. Noile cerințe de durabilitate ar trebui să rămână la 
nivelurile precizate în anexa VII pentru a asigura o repartizare adecvată a responsabilităților și 
costurilor între consumator și producător. Acesta salută, de asemenea, propunerea pentru 
etichetarea ecologică a vehiculelor. Etichetarea ecologică este considerată a fi un instrument 
simplu și eficient de asistare a consumatorului în alegerea vehiculelor cele mai eficiente din 
punct de vedere energetic. 

4. Măsuri de siguranță

Conducătorii de vehicule din categoria L sunt mult mai expuși riscului de accidente grave sau 
fatale față de alți conducători. Vehiculele din categoria L au reprezentat 2 % din distanța 
parcursă, dar 16 % din victimele rutiere din UE-251. În 2008, 5 520 de călători PTW au murit 
în accidente rutiere. Spre deosebire de alte tipuri de vehicule, aceste cifre pentru vehiculele 
din categoria L au rămas aceleași sau chiar au crescut ușor. Deși raportorul ține cont pe deplin 
de importanța comportamentului uman atunci când este vorba despre conducerea în siguranță, 
precum și de impactul condițiilor de conducere, este hotărât să abordeze în mod corespunzător 
problema siguranței în ceea ce privește caracteristicile tehnice ale vehiculului. 

Montarea obligatorie a sistemelor de frânare avansate
Sistemele de frânare avansate pot ajuta în privința limitelor performanței umane. Raportorul 
sprijină introducerea obligatorie a unor sisteme de frânare avansate accesibile pentru toate 
motocicletele și scuterele noi: sisteme antiblocare (ABS) sau un sistem de frânare combinat 
(CBS) pentru toate motocicletele de tip L3e-A1 (performanță redusă), precum și ABS pentru 
toate motocicletele de tip L3e-A2 și L3e-A3 (performanță medie și ridicată). Studiile arată că 
cifrele anuale privind fatalitatea motocicliștilor s-ar reduce cu 20 % în 10 ani dacă ABS-ul 
devine obligatoriu. Acestea vor reduce și numărul de accidente și vor atenua riscul de 
accidentări grave.

Costurile ridicate și percepția că ABS ar putea reduce caracterul „sportiv” al motociclismului 

                                               
1 ETSC, 2007 
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au constituit un factor al reticenței consumatorilor. Ca urmare a acestui fapt, o abordare 
voluntară nu a fost suficientă pentru a asigura introducerea ABS. Cu toate acestea, furnizorii 
de ABS au menționat că prețul acestor sisteme poate scădea chiar până la 100 EUR dacă vor 
crește volumele de producție. De asemenea, conducătorii ar trebui să fie educați cu privire la 
utilizare și beneficii. 

Raportorul solicită industriei să ofere cât mai curând posibil ABS ca opțiune pentru toate 
categoriile de motociclete și să încurajeze consumatorii să opteze pentru motocicletele dotate 
cu ABS. Raportorul ar putea lua în considerare - dacă este posibil - chiar și prelungirea 
termenului pentru introducerea obligatorie a sistemelor de frânare avansate (în propunere: 1 
ianuarie 2017). Acesta observă, de asemenea, că sistemele de frânare avansate nu sunt mereu 
compatibile cu utilizarea anumitor motociclete pe orice teren. Un mecanism de oprire ar putea 
rezolva această problemă. 

Aprinderea automată a farurilor (AHO)
Neobservarea vehiculelor PTW a fost raportată ca fiind o cauză obișnuită a coliziunilor atât 
din timpul zilei, cât și din timpul nopții. Acordul voluntar al întreprinderilor privind AHO nu 
include, din păcate, numărul tot mai mare de PTW-uri importate la prețuri scăzute. În plus, 
toate modelele noi de automobile vor fi echipate cu „lumini de întâlnire pe timp de zi” 
(DRL)1, ceea ce va face ca automobilul cu faruri stinse să fie și mai puțin vizibil în termeni 
relativi. Raportorul dumneavoastră felicită, prin urmare, propunerea de îmbunătățire a 
vizibilității PTW-urilor prin aprinderea automată a luminilor (AHO). În caz de lucrări de 
reparații sau întreținere, ar trebui să fie posibilă stingerea luminii.

Măsuri împotriva modificărilor neautorizate
Raportorul observă că, în cadrul comunității de motocicliști, există o cultură bine stabilită a 
modificărilor cu scopul îmbunătățirii vehiculelor acestora. Împiedicarea acestui lucru va fi un 
dezavantaj pentru mulți conducători calificați. Prin urmare, abordarea acestui gen de 
modificări ar trebui lăsată la latitudinea statelor membre. Totuși, raportorul solicită o linie de 
acțiune severă împotriva modificărilor neautorizate, care vizează creșterea ilegală a vitezei 
maxime a vehiculului cu prețul emisiilor de poluanți, al consumului de combustibil și al 
siguranței. Acest fapt vizează adesea motoretele, scuterele și vehiculele de tip „quad” la preț 
scăzut care sunt folosite în mare parte de persoane mai tinere. Măsurile tehnice destinate să 
reducă modificările neautorizate ar trebui însoțite de controale inopinate la fața locului 
efectuate periodic de către autoritățile publice competente.

5. Alte cerințe tehnice 

Omologarea vehiculelor din serii mici și individuale 

Comisia restricționează procedura simplificată pentru seriile mici la cazurile de producție 
foarte limitată (anexa III). Raportorul sprijină marea varietate de vehicule din categoria L și 
întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) din acest sector. Prin urmare, acesta va investiga 
dacă modificările propuse ale numărului în vigoare în prezent de 200 de unități pentru seriile 

                                               
1 Directiva 2008/89/CE. Începând cu 7 februarie 2011, toate tipurile noi de autoturisme și camionete mici vor 
trebui dotate cu DRL. Camioanele și autobuzele vor urma în august 2012.
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mici ale tuturor vehiculelor din categoria L sunt strict necesare. Acesta sugerează, de 
asemenea, analizarea altor posibilități, precum supravegherea sporită a pieței, pentru a preveni 
aplicarea necorespunzătoare a dispozițiilor privind seriile mici.

Individualitatea produsului lor este importantă pentru mulți utilizatori de vehicule din 
categoria L. Prin urmare, raportorul sprijină propunerea Comisiei privind omologarea 
individuală (articolul 42).

Montarea obligatorie a sistemelor de diagnosticare la bord
Sistemele de diagnosticare la bord (OBD) pot face ca informațiile privind motorul și 
gestionarea vehiculului (adică emisiile) să fie ușor accesibile, astfel încât vehiculul să poată fi 
reparat eficient și în timp util. Deși raportorul este în principiu de acord cu abordarea treptată 
propusă pentru introducerea obligatorie a sistemelor OBD, acesta pune la îndoială 
proporționalitatea dispoziției care solicită utilizarea OBD pentru motoretele de tip L1 și L2. 

Accesul la informațiile referitoare la repararea și întreținerea vehiculelor
Raportorul pledează cu putere în favoarea oricărei măsuri care asigură condiții echitabile în 
ceea ce privește informațiile referitoare la repararea și întreținerea vehiculelor. Definiția de 
„operator independent” sau „reparator” ar putea avea nevoie de specificări suplimentare 
pentru a asigura că utilizatorul independent al vehiculului și reparatorii vor avea suficient 
acces la informațiile referitoare la repararea și întreținerea vehiculelor la costuri rezonabile.

6. Supravegherea pieței 

Este necesară instituirea unei supravegheri sporite a pieței pentru a preveni intrarea pe piețele 
UE a vehiculelor nesigure și poluante. Propunerea vizează consolidarea supravegherii pieței 
naționale și asigurarea unui nivel mai coerent de intervenție și control în toată Europa. 
Raportorul subliniază această abordare și măsurile care vizează eliminarea de pe piață a 
produselor de calitate inferioară. Ar trebui realizată coordonarea și monitorizarea eficientă la 
nivel UE și național pentru a asigura că supravegherea pieței și autoritățile de omologare 
utilizează în mod eficient noile măsuri.

7. Calendar

Respectarea calendarului ambițios propus de Comisie va fi o provocare. În paralel cu 
procedura legislativă obișnuită aplicabilă propunerii în cauză, în curând se intenționează 
lansarea lucrărilor comitologice asupra actelor delegate și de punere în aplicare care se vor 
desfășura până la mijlocul anului 2012. În plus, propunerea Comisiei duce la un set de date 
destul de complex (din 2013 până în 2021), abordând separat măsurile privind emisiile și 
siguranța aplicabile noilor înmatriculări, omologărilor de tip noi și vechi. Comitetul Economic 
și Social European a solicitat recent stabilirea obiectivelor pe care sectorul le va putea 
realiza.1

După cum a fost menționat, calendarul ar trebui să fie ambițios și realist. Definirea în timp util 
a cerințelor tehnice și administrative este esențială pentru a asigura o marjă de timp suficientă 

                                               
1 EESC, INT/541, Omologarea și supravegherea pieței / vehicule din categoria L (Raportor: dl Ranocchiari), 19 ianuarie 
2011
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pentru ca producătorii să elaboreze, să testeze și să pună în aplicare soluții privind vehiculele 
de producție și pentru ca producătorii și autoritățile de omologare din statele membre să 
instituie noi sisteme administrative. Pentru a raționaliza calendarul, raportorul ar putea lua în 
considerare gruparea de dispoziții care vizează mai puține termene limită și care asigură 
simplificarea efectivă. Acesta ia în considerare, de asemenea, eliminarea datelor opționale în 
ceea ce privește etapele de emisii care vor permite industriei să introducă în mod voluntar 
vehicule mai curate la un stagiu timpuriu pentru a se adapta cerințelor societății și 
consumatorilor. 


