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I. Uvod

Evropska komisija želi s svojim predlogom poenostaviti sedanji pravni okvir ter vzpostaviti 
nove upravne in tehnične zahteve, na primer glede okoljskih in varnostnih vidikov ter nadzora 
trga. Predlog zajema široko paleto različnih tipov „vozil kategorije L“, kot so električna 
kolesa, dvo- in trikolesni mopedi, dvo- in trikolesna motorna kolesa ter motorna kolesa z 
bočno prikolico. Primeri štirikolesnih vozil v tej „lahki“ kategoriji so štirikolesa, vozila ATV 
(vozila za vse terene) in mini avtomobili. Ocenjuje se, da je v EU trenutno v prometu več kot 
30 milijonov vozil kategorije L. 

II. Delovna mesta in kriza 

Največji segment v industriji vozil kategorije L predstavljajo dvokolesniki na motorni pogon 
(PTW): motorna kolesa, mopedi in skuterji. Leta 2007 je trg PTW v Evropi obsegal 2,7 
milijona vozil. V EU je bilo proizvedenih 1,136 milijona motornih koles in skuterjev, s 
skupnim prometom 4,1 milijarde EUR. Ocenjuje se, da je v EU okrog 100 proizvajalcev vozil 
PTW, od katerih jih je približno polovica v lasti evropskih podjetij. Proizvodna vrednost 500 
dobaviteljev za to industrijo znaša 1,6 milijarde EUR. Prodaja, vzdrževanje in popravila 
predstavljajo okrog 72 % skupnega prometa te gospodarske panoge. Skupno število 
zaposlenih v tej panogi (vključno z dobavitelji, proizvajalci, distributerji in servisi) se 
ocenjuje na 184 000.1

Industrija PTW je v primerjavi z avtomobilsko industrijo manjša, bolj razdrobljena in bolj 
raznolika. Vse več je uvoza s Kitajske in drugih azijskih držav. Največji izvozni trg za EU so 
Združene države. Industrijo PTW je prizadela gospodarska kriza. Podatki za leti 2009 in 2010 
potrjujejo negativna gibanja na trgu (– 25 %).

III.  Predlog o homologaciji vozil kategorije L

Proizvajalci lahko homologacijo za nova vozila kategorije L oz. za nove sisteme, sestavne 
dele ali samostojne tehnične enote, namenjene za ta vozila, pridobijo pri nacionalnem 
homologacijskem organu. Če so tehnične zahteve izpolnjene, lahko proizvajalec proizvode 
trži po vsej EU in za to niso potrebni dodatni testi ali preverjanja. Za registracijo zadostuje 
predložitev certifikata o homologaciji. 

Sedanje zahteve za homologacijo vozil kategorije L je treba posodobiti. Zato bo ta predlog 
razveljavil in zamenjal direktivo 2002/24/ES in še druge s tem povezane direktive. Poleg tega 
bodo trije delegirani akti vsebovali tehnične specifikacije o okoljskih zahtevah, varnosti in
konstrukciji vozil. Izvedbeni akt bo vseboval upravne določbe. Predlagani datum začetka 
veljavnosti uredbe je 1. januar 2013.
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 Klasifikacija NACE 35.41 „proizvodnja motornih koles in koles“
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IV. Opombe poročevalca

1. Splošno

Koristi za podjetja in potrošnike
Poročevalec odločno podpira glavne cilje predloga uredbe, saj bodo izboljšali delovanje 
notranjega trga. Zakonodajni okvir mora olajšati dostop blaga na enotni trg, obenem pa ščititi 
bistvene zahteve javnosti, kot so okoljski in varnostni vidiki. To pomeni, da je potreben tudi 
bolj učinkovit evropski nadzor trga.1

Večja mobilnost v mestih
Poleg tega poročevalec meni, da lahko predlagane zahteve za vozila kategorije L pospešijo 
prehod k bolj učinkoviti, varni in čisti mobilnosti v mestih.2 Več kot 70 % prebivalstva EU 
živi v mestnih območjih. Prometni zastoji, nesreče in onesnaženost so vsakodnevni izzivi.3

Poročevalec je prepričan, da lahko inovativna in tehnološko napredna dvo- in trikolesna ter 
lahka štirikolesna vozila bistveno povečajo mobilnost v mestih, saj zavzamejo manj prostora, 
porabijo manj energije, ustvarijo manj emisij tako pri proizvodnji kot med delovanjem, 
obenem pa nudijo povezljivost, produktivnost in užitek.

Ambiciozni in realistični cilji
Poročevalec predlaga, da se sprejme ambiciozen in pregleden časovni načrt z jasnimi in 
odločnimi koraki. Vendar pa mora biti glede na trenutno razpoloženje v gospodarstvu ta 
časovni načrt tudi do določene mere fleksibilen, da se bo industrija lahko prilagodila.
Poročevalec meni, da bodo morali biti dodatni stroški predlaganih ukrepov sorazmerni s 
splošnimi cilji uredbe. Vendar pa bi hitra skladnost morda spodbudila inovacije, ki bi evropski 
industriji vozil PTW lahko prinesle konkurenčno prednost.

2. Področje uporabe predlagane uredbe 

Lahka motorna dvo-, tri- in štirikolesna vozila
Tehnologija vozil kategorije L se je v zadnjem desetletju zelo hitro razvijala, posledica tega 
pa je, da nekaterih vozil ni več mogoče razvrstiti v pravo kategorijo vozil L. Za ta vozila so 
potrebne posebne zahteve, da bodo varna in v skladu z ustreznimi okoljskimi standardi. 
Poročevalec pozdravlja večjo jasnost, ki jo zagotavlja nova kategorizacija vozil, ki vsebuje 
več podkategorij. Vendar pa bi bilo treba odpraviti nekatere nedoslednosti, ki so še ostale, 
zlasti ko gre za izključevanje določenih vozil (člen 2.2), saj so v nasprotju s ciljem ponovne 
klasifikacije.

Na splošno mora uredba zajemati vsa vozila, ki izpolnjujejo varnostne in okoljske zahteve ter 
zahteve glede izdelave. Zato bo predlagane (pod)kategorije morda treba ponovno pretehtati.

                                               
1

Glej KOM(2010) 608: K aktu za enotni trg, predlog št. 39; glej tudi KOM(2010) 614: Celostna industrijska politika
2

Tudi v skladu z evropsko strategijo o onesnaževanju zraka, KOM(2005) 446, in z Evropskim akcijskim načrtom za varnost v 
cestnem prometu, KOM(2010) 389
3

 Akcijski načrt o mobilnosti v mestih, KOM(2009) 490
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3. Okoljski ukrepi

Novi koraki za zmanjševanje emisij: od Euro 3 do Euro 5 in 6
Glede na to, da vozila kategorije L predstavljajo le 3 % skupne kilometrine v cestnem 
prevozu, so njihove emisije onesnaževal nesorazmerno visoke. Poročevalec zato podpira 
uvedbo strožjih omejitev emisij. Proizvajalce poziva, naj čim prej zagotovijo skladnost z 
njimi. Nekatera vozila kategorije L že izpolnjujejo višje standarde glede emisij; to je treba 
spodbujati. Priznava tudi, da je treba uporabiti načelo sorazmernosti in upoštevati tudi nižje 
nabavne cene večine izmed teh vozil. Predlagani časovni okvir za uvedbo novih standardov 
glede emisij dopušča nadaljnjo racionalizacijo (glej tudi odstavek 7). 

Zahteve glede vzdržljivosti in ekoloških oznak 
Poročevalec je prepričan, da bodo predlagani ukrepi pomagali izboljšati sprejemanje vozil 
kategorije L v Evropi. Nove zahteve glede vzdržljivosti morajo ostati na ravni, določeni v 
Prilogi VII, da bi tako zagotovili pravično porazdelitev odgovornosti in stroškov med 
potrošniki in proizvajalci. Pozdravlja tudi predlagane ekološke oznake za vozila. Ekološke 
oznake so preprost in učinkovit instrument, ki potrošniku pomagajo pri izbiri energijsko 
najbolj učinkovitega vozila. 

4. Varnostni ukrepi 

Vozniki vozil kategorije L se soočajo z veliko višjim tveganjem za nesreče s smrtnim izidom 
ali hude prometne nesreče kot ostali vozniki.  Vozila kategorije L predstavljajo 2 % 
prepotovane razdalje, vendar pa kar 16 % smrtnih žrtev na cestah v EU 25 držav članic.1 Leta 
2008 je v prometnih nesrečah umrlo 5520 voznikov vozil PTW. V nasprotju z drugimi tipi 
vozil ti podatki za vozila kategorije L ostajajo enaki ali pa se celo rahlo povečujejo. 
Poročevalec v celoti priznava, da pomembno vlogo pri varni vožnji igra človeško vedenje, pa 
tudi vpliv voznih razmer, vendar pa je trdno odločen, da je treba ustrezno rešiti varnostna 
vprašanja, povezana s tehničnimi lastnostmi vozila. 

Obvezna vgradnja naprednih zavornih sistemov
Napredni zavorni sistemi lahko pomagajo premostiti omejene človeške sposobnosti. 
Poročevalec podpira obvezno uvedbo dostopnih naprednih zavornih sistemov v vsa nova 
motorna kolesa in skuterje: protiblokirni (ABS) ali kombinirani zavorni sistem (CBS) za vsa 
nova motorna kolesa podkategorije L3a-A1 (z nizko močjo), ter ABS za vsa nova motorna 
kolesa podkategorij L3a-A2 in L3e-A3 (s srednjo in visoko močjo). Raziskave kažejo, da bi 
se ob obvezni uporabi sistema ABS letno število smrtnih žrtev med motoristi v desetih letih 
zmanjšalo za 20 %. Prav tako bi se zmanjšalo število nesreč in omililo tveganje za resne 
poškodbe.

Argumenta za nasprotovanje potrošnikov sta visoki stroški in mnenje, da bi ABS okrnil 
športni karakter vožnje z motorji. Zato prostovoljni pristop ni zadostoval za zagotovitev 
uvedbe sistema ABS. Vendar pa so dobavitelji sistemov ABS nakazali, da bi se njihova cena 
lahko znižala celo na 100 evrov, če bi se proizvodne količine povečevale. Voznike motorjev
bi bilo treba tudi poučiti o uporabi in prednostih teh sistemov. 

                                               
1

 ETSC, 2007 
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Poročevalec poziva industrijo, naj ABS čim prej ponudi kot možnost v vseh kategorijah 
motornih koles in naj potrošnike vzpodbuja k nakupu motornih koles s tem sistemom. 
Poročevalec bi, če je to izvedljivo, celo predlagal zgodnejši rok za uvedbo obveznih 
naprednih zavornih sistemov (rok v predlogu je 1. januar 2017). Opozarja pa tudi, da napredni 
zavorni sistemi niso vedno združljivi z uporabo nekaterih motornih koles na necestnih 
površinah. To bi lahko rešili s pomočjo mehanizma za njihov izklop.  

Samodejni vklop sprednjih luči (AHO)
Kot vzrok za trčenje, tako v dnevnem kot v nočnem času, je pogosto navedeno dejstvo, da je 
voznik spregledal vozilo PTW. Prostovoljni dogovor z avtomobilsko industrijo o AHO žal ne 
zajema vse večjega števila nizkocenovnih uvoženih vozil PTW. Poleg tega bodo vsi novi 
modeli avtomobilov opremljeni s „sistemom za prižiganje luči ob vzpostavitvi kontakta“ 
(DRL)1, kar pomeni, da bodo vozila brez prižganih žarometov relativno še manj opazna. Zato 
poročevalec pozdravlja predlog za izboljšanje vidljivosti vozil PTW s pomočjo samodejnega 
vklopa sprednjih luči (AHO). Morala pa bi obstajati možnost izklopa žarometov v primeru 
popravila ali vzdrževalnih del.

Ukrepi proti nedovoljenim spremembam
Poročevalec ugotavlja, da je v motociklistični skupnosti močno zakoreninjena kultura 
spreminjanja vozil za povečevanje njihove moči. Preprečitev tega bi prizadela številne 
poklicne motocikliste. Zato bi morala biti ureditev področja takšnih sprememb prepuščena 
državam članicam. Vendar pa poročevalec poziva k strogim ukrepom proti spremembam, 
katerih namen je nezakonito povečevanje najvišje hitrosti vozila na račun emisij onesnaževal, 
porabe goriva in varnosti. Ta problem pogosto zadeva nizkocenovne mopede, skuterje in 
štirikolesa, ki jih večinoma uporabljajo mlajše osebe. Tehnične ukrepe za preprečevanje 
nedovoljenih sprememb bi morale spremljati redne naključne kontrole organov pregona na 
kraju samem.

5. Druge tehnične zahteve 

Homologacija vozil majhnih serij in posameznih vozil 

Komisija omejuje poenostavljen postopek za majhne serije na primere zelo omejene 
proizvodnje (Priloga III). Poročevalec podpira veliko raznolikost vozil kategorije L ter malih 
in srednjih podjetij v tej panogi. Zato bo proučil, ali so predlagane spremembe sedanjega 
števila 200 enot, ki velja za majhne serije vseh vozil kategorije L, nujno potrebne. Predlaga 
tudi, da se proučijo druge možnosti, na primer večji nadzor trga, ki bi preprečil zlorabo določb 
glede majhnih serij.

Mnogim uporabnikom vozil kategorije L se zdi pomembna njihova individualnost. Zato 
poročevalec podpira predlog Komisije o posamičnih odobritvah (člen 42).

Obvezna vgradnja sistemov za diagnostiko
Vgrajeni sistemi za diagnostiko (OBD) omogočajo enostaven dostop do informacij o motorju 
in krmilnih sistemih vozila (t.j. emisijah), tako da je mogoče vozilo učinkovito popraviti. 

                                               
1

Direktiva 2008/89/ES. Od 7. februarja 2011 bodo morala vsa osebna in mala dostavna vozila imeti vgrajene sisteme za prižiganje luči ob 
vzpostavitvi kontakta . Za tovorna vozila in avtobuse bodo obvezni od avgusta 2012.
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Poročevalec se načeloma strinja s predlaganim postopnim pristopom k uvedbi obveznih 
sistemov OBD, dvomi pa o sorazmernosti določbe, ki zahteva uporabo sistemov OBD pri 
mopedih kategorije L1 in L2.

Dostop do informacij o popravilu in vzdrževanju vozil
Poročevalec močno podpira vsakršen ukrep, ki zagotavlja enak dostop do informacij o 
popravilu in vzdrževanju. Opredelitev „neodvisnega izvajalca“ ali „serviserja“ bo morda treba 
natančneje pojasniti, da se zagotovi, da bodo uporabnik in serviserji posameznega vozila imeli 
ustrezen dostop do informacij o popravilu in vzdrževanju po razumni ceni.

6. Nadzor trga 

Vzpostaviti je treba strožji nadzor trga, da se prepreči promet z vozili, ki niso varna in ki 
onesnažujejo, na trgih EU.  Predlog želi okrepiti nadzor na nacionalnih trgih ter zagotoviti 
bolj usklajeno raven posegov in kontrol po vsej EU. Poročevalec poudarja ta pristop in 
ukrepe, katerih namen je odstraniti slabe proizvode s trga. Poskrbeti je treba za učinkovito 
usklajevanje in spremljanje na ravni EU in na nacionalni ravni, da se zagotovi, da bodo organi 
za nadzor trga in za homologacijo učinkovito uporabljali nove ukrepe.

7. Časovni razpored

Ambiciozni časovni razpored, ki ga predlaga Komisija, bo zahtevno izpolniti. Vzporedno z 
običajnim zakonodajnim postopkom za ta predlog se bo predvidoma kmalu začelo tudi 
komitološko delo v zvezi z delegiranimi in izvedbenimi akti, ki se bo nadaljevalo do sredine 
leta 2012. Poleg tega je v predlogu Komisije naveden zapleten nabor datumov (od leta 2013 
do 2021), saj so ločeno obravnavani ukrepi glede emisij in varnostni ukrepi, ki veljajo za nove 
registracije, homologacije novih tipov in homologacije starih tipov. Evropski ekonomsko-
socialni odbor je pred kratkim pozval k zastavljanju ciljev, ki jih bo panoga lahko uresničila.1

Kot že omenjeno, mora biti časovni razpored ambiciozen in realističen. Pravočasna 
opredelitev tehničnih in upravnih zahtev je ključnega pomena, da se  zagotovi dovolj časa, da 
bodo proizvajalci lahko razvili, testirali in izvedli rešitve za proizvodnjo vozil ter da bodo 
proizvajalci in organi držav članic za homologacijo vzpostavili nove upravne sisteme. Za 
racionalizacijo časovnega razporeda bi poročevalec morda predlagal združitev določb, kar bi 
pomenilo manj rokov ter učinkovito poenostavitev. Razmišlja tudi o črtanju neobveznih 
datumov v zvezi z emisijskimi stopnjami, kar bo omogočilo, da bo industrija prostovoljno 
uvedla čistejša vozila že v zgodnejši fazi v skladu z zahtevami družbe in potrošnikov. 

                                               
1

EESO, INT/541, Homologacija in tržni nadzor / vozila kategorije L (poročevalec: Mr Ranocchiari), 19. januar 2011


