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I. Úvod

Európska komisia sa týmto návrhom usiluje zjednodušiť súčasný právny rámec a stanoviť 
nové administratívne a technické požiadavky týkajúce sa napríklad environmentálnych 
a bezpečnostných aspektov a dohľadu nad trhom. Návrh sa týka širokého rozsahu rôznych 
typov vozidiel, ktoré patria pod označenie „vozidlá kategórie L“, napríklad elektrické bicykle, 
dvojkolesové alebo trojkolesové mopedy, dvojkolesové alebo trojkolesové motocykle 
a motocykle s postranným vozíkom. Štvorkolesové vozidlá v tejto „ľahkej“ kategórii sa 
nazývajú terénne štvorkolky, terénne vozidlá a miniautá. Počet vozidiel kategórie L, ktoré sú 
v súčasnosti v EÚ v prevádzke, sa odhaduje na viac ako 30 miliónov.

II. Zamestnanosť a kríza

Najväčším segmentom v rámci odvetvia vozidiel kategórie L je segment dvojkolesových 
motorových vozidiel (motocykle, mopedy a skútre). V roku 2007 dosiahol trh 
s dvojkolesovými motorovými vozidlami objem 2,7 milióna vozidiel. V EÚ sa vyrobilo 1,136 
milióna motocyklov a skútrov s obratom 4,1 miliardy EUR. Odhaduje sa, že v EÚ je približne 
100 výrobcov dvojkolesových motorových vozidiel, z ktorých približne polovicu vlastnia 
európske spoločnosti. Približne 500 dodávateľov pre toto priemyselné odvetvie vyrába 
produkty v hodnote 1,6 miliardy EUR. Sektor predaja, údržby a opráv má na celkovom obrate 
odvetvia podiel 72 %. Celkový počet ľudí zamestnaných v tomto priemyselnom odvetví 
(vrátane dodávateľov, výrobcov, distribútorov a opravovní) sa odhaduje na 184 000.1

V porovnaní s automobilovým priemyslom je odvetvie dvojkolesových motorových vozidiel 
menšie, rozdrobenejšie a rôznorodejšie. Zvýšil sa dovoz z Číny a ďalších ázijských krajín. 
Najväčším vývozným trhom EÚ sú Spojené štáty. Odvetvie dvojkolesových motorových 
vozidiel zasiahla hospodárska kríza. Údaje pre roky 2009 a 2010 potvrdzujú negatívny trend 
vývoja trhu (pokles o 25 %).

III. Návrh týkajúci sa schvaľovania vozidiel kategórie L

Výrobcovia môžu od štátneho orgánu povereného typovým schvaľovaním získať schválenie 
pre nové vozidlá v kategórii L alebo pre nové systémy, komponenty a samostatné technické 
jednotky určené pre takéto vozidlá. Po splnení technických požiadaviek ich výrobca môže 
predávať v celej EÚ bez potreby ďalších testov alebo kontrol. Registrácia musí byť udelená 
po jednoduchom predložení osvedčenia o zhode.

Súčasné požiadavky na typové schvaľovanie vozidiel kategórie L by sa mali modernizovať.
V dôsledku toho sa zruší smernica 2002/24/ES a niekoľko súvisiacich smerníc a nahradí ich 
predložený návrh. Okrem toho budú tri delegované akty obsahovať technické špecifikácie 
týkajúce sa environmentálnych požiadaviek a požiadaviek bezpečnosti a konštrukcie vozidiel.
Vykonávací akt bude obsahovať administratívne ustanovenia. Navrhovaný dátum 
nadobudnutia účinnosti nariadenia je 1. január 2013.

                                               
1

 Trieda NACE 35.41 – výroba motocyklov
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IV. Pripomienky spravodajcu

1. Všeobecné pripomienky

Výhody pre podniky a spotrebiteľov
Spravodajca dôrazne podporuje hlavné ciele navrhovaného nariadenia, pretože zlepšuje 
fungovanie vnútorného trhu. Regulačný rámec by mal uľahčiť prístup tovarov na jednotný trh 
a súčasne chrániť základné požiadavky verejnosti, napríklad environmentálne a bezpečnostné 
aspekty. Znamená to aj účinnejší dohľad nad európskym trhom.1

Vyššia mestská mobilita
Okrem toho je spravodajca presvedčený, že navrhované požiadavky na vozidlá kategórie L 
môžu uľahčiť prechod k účinnejšej, bezpečnejšej a čistejšej mestskej mobilite.2 Viac ako 
70 % obyvateľov EÚ žije v mestách. Zápchy, dopravné nehody a znečistenie sú bežnými 
problémami.3 Spravodajca je presvedčený, že inovačné a technologicky vyspelé 
dvojkolesové, trojkolesové alebo ľahké štvorkolesové vozidlá môžu výrazne zlepšiť mestskú 
mobilitu, pretože budú zaberať menej miesta, spotrebúvať menej energie, produkovať menej 
emisií počas výroby a prevádzky a zároveň ponúkať možnosť prepojenia, produktivitu 
a potešenie.

Ambiciózne a realistické ciele
Spravodajca navrhuje prijať ambiciózny a transparentný harmonogram s jasnými 
a rozhodnými krokmi. Vzhľadom na súčasnú hospodársku situáciu by však tento 
harmonogram mal obsahovať aj určitý stupeň flexibility, ktorá umožní priemyselnému 
odvetviu prispôsobiť sa. Spravodajca sa domnieva, že zvýšené náklady na navrhované 
opatrenia sa budú musieť pomerne rozdeliť vzhľadom na celkové ciele nariadenia. Čo je však 
pozitívne, včasné zosúladenie môže stimulovať inováciu, ktorá môže pre európsky priemysel 
výroby dvojkolesových motorových vozidiel vytvoriť konkurenčnú výhodu.

2. Rozsah pôsobnosti navrhovaného nariadenia 

Ľahké motorové dvojkolesové, trojkolesové a štvorkolesové vozidlá
Technológia vozidiel kategórie L sa v priebehu posledných desiatich rokov veľmi rýchlo 
vyvíjala a výsledkom je, že určité vozidlá už nie je možné zaradiť do správnej kategórie 
vozidiel L. Tieto vozidlá vyžadujú špecifické právne požiadavky, aby boli bezpečné 
a vyhovovali príslušným environmentálnym normám. Spravodajca schvaľuje väčšiu 
prehľadnosť, ktorá je dôsledkom dôkladnejšej kategorizácie vozidiel po zavedení 
primeranejších podkategórií. Mali by sa však odstrániť niektoré pretrvávajúce nezrovnalosti, 
najmä pri vylúčení určitých vozidiel (článok 2 ods. 2), pretože protirečia účelu novej 
klasifikácie.

Vo všeobecnosti by sa nariadenie malo týkať všetkých vozidiel spĺňajúcich bezpečnostné, 
environmentálne a konštrukčné požiadavky. V dôsledku toho možno bude potrebné znova 

                                               
1

Pozri KOM(2010)0608: Na ceste k Aktu o jednotnom trhu, návrh č. 39; pozri tiež KOM(2010)0614 o integrovanej priemyselnej politike.
2

Tiež v súlade s európskou stratégiou o znečistení ovzdušia KOM(2005)0446 a Európskym akčným plánom pre bezpečnosť cestnej 
premávky KOM(2010)0389.
3

 Akčný plán mestskej mobility KOM(2009)0490.
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3. Opatrenia týkajúce sa životného prostredia

Nové emisné normy: od normy Euro 3 k normám Euro 5 a 6
Keďže vozidlá kategórie L sa na celkovom počte najazdených kilometrov v cestnej doprave 
podieľajú iba 3 %, ich emisie znečisťujúcich látok sa považujú za neprimerane vysoké.
Spravodajca preto podporuje zavedenie prísnejších emisných limitov. Vyzýva výrobcov, aby 
čo najskôr zabezpečili zosúladenie s normami. Niektoré ponúkané vozidlá kategórie L sú 
v súčasnosti už v súlade s vyššími normami emisií, čo by sa malo podporovať. Uznáva tiež, že 
by sa mala použiť zásada proporcionality a je potrebné mať na pamäti nižšie nákupné náklady 
väčšiny týchto vozidiel. V každom prípade navrhovaný harmonogram zavedenia nových 
emisných noriem umožňuje ďalšiu racionalizáciu (pozri tiež odsek 7).

Požiadavky na životnosť a environmentálne označovanie
Spravodajca je presvedčený, že navrhované opatrenia pomôžu zlepšiť prijatie vozidiel 
kategórie L v Európe. Nové požiadavky na životnosť by mali zostať na úrovniach 
stanovených v prílohe VII, aby bolo zabezpečené spravodlivé rozdelenie zodpovedností 
a nákladov medzi spotrebiteľom a výrobcom. Víta aj navrhované environmentálne 
označovanie vozidiel. Environmentálne označovanie sa považuje za jednoduchý a účinný 
nástroj, ktorý pomáha spotrebiteľovi vybrať si energeticky najúčinnejšie vozidlá.

4. Bezpečnostné opatrenia

Vodiči vozidiel kategórie L čelia oveľa vyššiemu riziku smrteľných alebo vážnych úrazov ako 
iní vodiči. Vozidlá kategórie L sa na precestovanej vzdialenosti v rámci krajín EÚ25 
podieľajú 2 %, ale zodpovedajú až za 16 % úmrtí na cestách.1 V roku 2008 zahynulo 
pri dopravných nehodách na cestách 5 520 vodičov dvojkolesových motorových vozidiel. 
Na rozdiel od iných typov vozidiel zostali tieto čísla pre vozidlá kategórie L rovnaké alebo sa 
dokonca mierne zvýšili. Hoci spravodajca v plnej miere uznáva dôležitosť ľudského správania 
pre bezpečné vedenie vozidiel, ako aj vplyv podmienok jazdenia, je odhodlaný primeraným 
spôsobom riešiť bezpečnostné otázky súvisiace s technickými funkciami vozidla.

Povinné vybavenie zdokonalenými brzdovými systémami
Zdokonalené brzdové systémy môžu pomôcť riešiť obmedzenia súvisiace s ľudským 
faktorom. Spravodajca podporuje povinné zavedenie cenovo dostupných zdokonalených 
brzdových systémov na všetky nové motocykle a skútre: protiblokovacie brzdové systémy 
(ABS) alebo kombinovaný brzdový systém (CBS) pre všetky nové motocykle kategórie 
L3e-A1 (nízky výkon), ako aj systém ABS pre všetky nové motocykle kategórie L3e-A2 
a L3e-A3 (stredný a vysoký výkon). Výskum naznačuje, že po zavedení povinnosti vybavenia 
systémom ABS by sa každoročná miera úmrtnosti motocyklistov v priebehu desiatich rokov 
znížila o 20 %. Znížil by sa aj počet dopravných nehôd a riziko vážneho zranenia.

Vysoké náklady a presvedčenie, že systém ABS by mohol obmedziť „športový“ charakter 
používania motocyklov, prispievajú k odporu spotrebiteľov. V dôsledku toho sa dobrovoľný 
prístup ukázal ako nedostatočný na zabezpečenie zavedenia systému ABS. Dodávatelia 
systémov ABS však naznačili, že ak vzrastú objemy výroby, cena týchto systémov sa môže 
znížiť až na 100 EUR. Vodiči by mali byť poučení o ich používaní a výhodách. 
                                               
1

 ETSC, 2007 
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Spravodajca vyzýva priemyselné odvetvie, aby čo najskôr ponúkalo voliteľný systém ABS 
vo všetkých kategóriách motocyklov a povzbudzovalo spotrebiteľov k výberu motocyklov 
vybavených týmto systémom. Spravodajca by – ak je to možné – dokonca zvážil priblíženie 
termínu na zavedenie povinných zdokonalených brzdových systémov (v návrhu: 1. január 
2017). Poznamenáva tiež, že zdokonalené brzdové systémy nie sú vždy kompatibilné 
s používaním určitých motocyklov v terénnych podmienkach. Tento problém môže vyriešiť 
mechanizmus vypnutia. 

Automatický systém zapnutia svetlometov (AHO)
Bežnou príčinou kolízií počas denného svetla aj v noci je podľa hlásení to, že protiidúci vodič 
nevidel dvojkolesové motorové vozidlo. Dobrovoľná dohoda priemyselného odvetvia 
o systéme AHO sa nanešťastie netýka rastúceho množstva dovážaných lacných 
dvojkolesových motorových vozidiel. Okrem toho budú všetky nové modely automobilov 
vybavené celodenným osvetlením (daytime running lights – DRL)1, čo spôsobí, že vodič bez 
svetlometov bude relatívne ešte menej viditeľný. Spravodajca preto víta návrh na zlepšenie 
viditeľnosti dvojkolesových motorových vozidiel pomocou automatického zapínania 
osvetlenia (AHO). V prípade opravy a údržby by mala existovať možnosť svetlá vypnúť.

Opatrenia proti neoprávnenej manipulácii
Spravodajca poznamenáva, že v rámci komunity vodičov motocyklov existuje rozšírený zvyk 
upravovania vozidiel s cieľom zlepšiť ich výkon. Ak sa tomu zabráni, poškodí to veľa 
kvalifikovaných vodičov. Riadenie týchto úprav by sa preto malo ponechať v právomoci 
jednotlivých členských štátov. Spravodajca však požaduje použitie tvrdých opatrení voči 
zásahom zameraným na nelegálne zvyšovanie maximálnej rýchlosti vozidla za cenu vyšších 
emisií znečisťujúcich látok, spotreby paliva a nižšej bezpečnosti. Často sa to týka lacných 
mopedov, skútrov a štvorkoliek, ktoré používajú väčšinou mladí ľudia. Technické opatrenia 
zamerané na obmedzenie zásahov by mali dopĺňať pravidelné náhodné kontroly 
uskutočňované verejnými orgánmi na presadzovanie práva.

5. Ďalšie technické požiadavky 

Schvaľovanie malých sérií a jednotlivých vozidiel

Komisia obmedzuje zjednodušenú procedúru pre malé série na prípady veľmi obmedzenej 
výroby (príloha III). Spravodajca podporuje veľkú rozmanitosť vozidiel kategórie L a malé 
a stredné podniky, ktoré pôsobia v tomto odvetví. Preto bude skúmať, či sú navrhované 
zmeny v súčasnosti platného počtu 200 kusov pre malé série všetkých vozidiel kategórie L 
striktne potrebné. Navrhuje tiež preskúmať ďalšie možnosti, t. j. ako zabrániť zneužívaniu 
ustanovení o malých sériách, napríklad zvýšený dohľad nad trhom.

Pre mnohých používateľov vozidiel kategórie L je dôležitá jedinečnosť ich produktu. Preto 
spravodajca podporuje návrh Komisie týkajúci sa jednotlivého schvaľovania (článok 42).

Povinné zavedenie palubných diagnostických systémov
                                               
1 Smernica 2008/89/ES. Od 7. februára 2011 budú všetky nové typy osobných áut a malých úžitkových automobilov povinne 
vybavené celodenným osvetlením (DRL). Nákladné autá a autobusy budú nasledovať v auguste 2012.
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Palubné diagnostické systémy (on-board diagnostic systems – OBD) môžu poskytnúť 
jednoduchý prístup k informáciám o fungovaní motora a vozidla (napr. o emisiách), čo 
umožňuje účinnú a efektívnu opravu vozidla. Hoci spravodajca v zásade súhlasí 
s navrhovaným prístupom postupného povinného zavedenia palubných diagnostických 
systémov, spochybňuje primeranosť ustanovenia vyžadujúceho používanie týchto systémov 
na mopedoch kategórie L1 a L2.

Prístup k informáciám o opravách a údržbe (RMI)
Spravodajca dôrazne podporuje akékoľvek opatrenie zabezpečujúce rovnaké podmienky pri 
prístupe k informáciám o opravách a údržbe (repair and maintenance information – RMI). 
Vymedzenie pojmu „nezávislý prevádzkovateľ“ alebo „opravovňa“ možno bude potrebovať 
ďalšie spresnenie s cieľom zaistiť, aby mali jednotliví používatelia vozidiel a opravovne 
dostatočný prístup k informáciám o opravách a údržbe za primeranú cenu.

6. Dohľad nad trhom 

Je potrebné zaviesť zvýšený dohľad nad trhom s cieľom zabrániť umiestneniu nebezpečných 
a znečisťujúcich vozidiel na trhy EÚ. Cieľom návrhu je posilniť dozor nad vnútroštátnymi 
trhmi a zabezpečiť ucelenejšiu úroveň zásahov a kontrol v rámci EÚ. Spravodajca zdôrazňuje 
tento prístup a opatrenia zamerané na odstránenie produktov nízkej kvality z trhu. Mala by sa 
zaviesť účinná koordinácia a monitorovanie na úrovni EÚ a na vnútroštátnej úrovni s cieľom 
zabezpečiť, aby orgány dohľadu nad trhom a schvaľovacie orgány účinne využívali nové 
opatrenia.

7. Harmonogram

Splnenie ambiciózneho harmonogramu, ktorý navrhla Komisia, bude náročné. Súčasne 
so štandardným legislatívnym postupom v prípade predloženého návrhu má čoskoro začať 
práca vo výboroch na delegovaných a vykonávacích aktoch, ktorá bude trvať do polovice 
roka 2012. Výsledkom návrhu Komisie je navyše dosť zložitý súbor dátumov (od roku 2013 
do 2021), ktoré sa jednotlivo týkajú emisií a bezpečnostných opatrení pre nové registrácie 
a nové a staré typové schválenia. Európsky hospodársky a sociálny výbor nedávno vyzval 
na stanovenie cieľov, ktoré bude odvetvie schopné dosiahnuť.1

Harmonogram by mal byť teda ambiciózny a realistický. Včasné vymedzenie technických 
a administratívnych požiadaviek je kľúčové na zabezpečenie dostatočného predstihu 
pre výrobcov na to, aby mohli navrhnúť, testovať a zaviesť riešenia pre výrobu vozidiel 
a pre výrobcov a schvaľovacie orgány v členských štátoch na zavedenie nových 
administratívnych systémov. Na racionalizáciu harmonogramu môže spravodajca zvážiť 
spojenie ustanovení s cieľom dosiahnuť menej termínov a účinne zabezpečiť zjednodušenie.
Zvažuje tiež odstránenie dobrovoľných dátumov súvisiacich s emisnými stupňami, ktoré 
umožní priemyselnému odvetviu dobrovoľne zaviesť čistejšie vozidlá v skoršej fáze s cieľom 
prispôsobiť sa požiadavkám spoločnosti a spotrebiteľov.

                                               
1 EHSV, INT/541, Schvaľovanie a dohľad nad trhom/vozidlá kategórie L (spravodajca: pán Ranocchiari), 19. január 2011.


