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STRESZCZENIE 
Kontekst 

„Pojazdy kategorii L” to pojęcie obejmujące szeroki wachlarz różnych typów pojazdów dwu-, trzy- lub 
czterokołowych, np. rowery z napędem, motorowery dwu- i trzykołowe, motocykle dwu- i trzykołowe oraz 
motocykle z bocznym wózkiem. Przykładem pojazdów czterokołowych kategorii L, zwanych również 
czterokołowcami, są czterokołowce drogowe używane na drogach publicznych i czterokołowce drogowe z 
nadwoziem. 
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Rysunek 1: Przykłady pojazdów objętych obecną dyrektywą ramową 2002/24/WE 
Rynek pojazdów kategorii L składa się z trzech głównych podsektorów. Największy z nich obejmuje „dwukołowe 
pojazdy silnikowe": rowery z napędem, motorowery, skutery i motocykle. Według Eurostatu łączna liczba tych 
pojazdów znajdujących się obecnie w eksploatacji wynosi około 30 milionów. W 2007 r. rynek dwukołowych 
pojazdów silnikowych w Europie osiągnął wielkość 2,7 miliona pojazdów, uwzględniając przywóz. W 2006 r. 
sektor dwukołowych pojazdów silnikowych miał obroty równe 34,1 miliarda EUR i zatrudniał 159 100 osób. 
W 2008 r. sektor pojazdów terenowych zatrudniał 12 000 osób i miał obroty równe 2 miliardy EUR według 
stowarzyszenia tej branży, ATVEA. W roku tym w UE zarejestrowano około 595 000 pojazdów terenowych. 
Unijny sektor czterokołowców drogowych z nadwoziem, w którym producenci to wyłącznie MŚP, liczył w 2008 r. 
łącznie 340 000 pojazdów, 1,1 % floty pojazdów kategorii L. Rynek ten jest bardziej rozwinięty we Francji, w 
Hiszpanii i we Włoszech. Łączna sprzedaż w 2007 r. wyniosła 35 000 pojazdów. Lider na światowym rynku 
zatrudniał w 2008 r. około 200 osób i produkował 13 500 pojazdów rocznie, w tym 1 500 pojazdów 
elektrycznych (200-300 pojazdów użytkowych). Producenci czterokołowców drogowych z nadwoziem często 
prowadzą działalność w regionach o słabo rozwiniętej sieci przemysłowej. Z kolei sam przemysł 
czterokołowców drogowych z nadwoziem stanowi wsparcie dla rozległej sieci partnerów, od której zależy 
20 000 miejsc pracy w Europie. 
Wymagania dotyczące homologacji typu nowych pojazdów kategorii L są obecnie określone w dyrektywie 
2002/24/WE („dyrektywa ramowa”). Dodatkowo szereg dyrektyw, o których mowa w dyrektywie ramowej, 
zawiera szczegółowe wymogi techniczne. 
Jako część przeglądu obecnego prawodawstwa od 22 grudnia 2008 r. do 27 lutego 2009 r. prowadzono 
konsultacje społeczne w celu zebrania opinii stowarzyszeń, przedsiębiorstw i władz publicznych na temat 
kluczowych aspektów proponowanych środków dotyczących homologacji typu pojazdów kategorii L. Chciano 
zwłaszcza poznać opinie zainteresowanych stron co do kwestii postrzeganych jako kontrowersyjne, takich jak 
obowiązek montowania przeciwblokujących układów hamulcowych w dwukołowych pojazdach silnikowych, 
skorygowane graniczne wartości emisji dla wszystkich pojazdów kategorii L oraz przeklasyfikowanie pojazdów 
do bardziej odpowiednich kategorii. Otrzymane opinie podsumowano w formie sprawozdania1 i opublikowano 
na stronie internetowej Komisji. 
W latach 2008-2009 przeprowadzono dwa badania, aby ocenić gospodarcze, społeczne i środowiskowe skutki 
wniosków dotyczących homologacji typu pojazdów kategorii L. Jedno z nich wykonane zostało przez TRL Ltd 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/enterprise/automotive/consultation/2_3_wheelers/results_report.pdf. 

http://ec.europa.eu/enterprise/automotive/consultation/2_3_wheelers/results_report.pdf
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(„sprawozdanie TRL") i dotyczyło potencjalnych środków bezpieczeństwa2 oraz wpływu uproszczenia na 
obowiązujące prawodawstwo odnoszące się do pojazdów kategorii L. Tematem drugiego badania 
przeprowadzonego przez Uniwersytet w Salonikach („sprawozdanie LAT")3 były środki ochrony środowiska 
dotyczące pojazdów kategorii L. Oba sprawozdania na temat polityki zostały wykorzystane jako wkład do oceny 
skutków. Ilościowe szacunki kosztów i korzyści w ocenie skutków zostały oparte na obu sprawozdaniach i z 
wyjątkiem kosztów zaawansowanych układów hamulcowych uznane zostały przez zainteresowane strony za 
przekonujące i poprawne. ACEM, europejskie stowarzyszenie branży motocyklowej, również zaproponowało 
szereg środków dotyczących aspektów związanych z ochroną środowiska i bezpieczeństwem w odniesieniu do 
pojazdów kategorii L, aby w aktywny sposób odpowiedzieć na przedstawione w obu sprawozdaniach różne 
obawy dotyczące środowiska i bezpieczeństwa. 
1. OKREŚLENIE PROBLEMU 
Komisja określiła kilka kluczowych problemów związanych z obecnymi przepisami dotyczącymi homologacji 
typu pojazdów kategorii L:  
– zawiłość ram prawnych; 
– poziom emisji i ich rosnący udział w emisjach z transportu drogowego ogółem, które generalnie się 

zmniejszają; 
– aspekty bezpieczeństwa; oraz 
– brak ram prawnych dla nowych technologii. 

1.1. Zawiłość obecnych ram prawnych 
Zwrócono Komisji uwagę, że istniejący system dotyczący pojazdów kategorii L jest zbyt zawiły, a zatem 
możliwe jest jego uproszczenie i wewnętrzna harmonizacja. 

Organy krajowe odpowiadające za stosowanie dyrektywy ramowej muszą ponosić niepotrzebne dodatkowe 
koszty w związku ze swymi działaniami wynikającymi z poruszania się w obrębie tych skomplikowanych ram 
prawnych. 

Pojazdy kategorii L muszą spełniać szereg wymogów zawartych w kilku odrębnych dyrektywach. Dyrektywa 
ramowa powiązana jest z 13 innymi szczegółowymi dyrektywami technicznymi, które z kolei zostały zmienione 
21 dyrektywami zmieniającymi w celu uwzględnienia postępu technicznego. 
Ponadto wiele dyrektyw zawiera odesłania do regulaminów i norm o zastosowaniu ogólnoświatowym, takich jak 
te przyjmowane przez EKG ONZ4, które również podlegają zmianom. Zróżnicowany charakter regulacji 
dotyczących homologacji typu pojazdów kategorii L prowadzi w efekcie do braku przejrzystości prawnej. Ich 
ciągła aktualizacja może być uciążliwa i powodować dodatkowe koszty dla administracji i przemysłu.  
Koszty administracyjne dla władz publicznych wynikające z utrzymania obecnego stanu rzeczy są znaczne. W 
oparciu o szacunki kosztów sześciu państw członkowskich łączny koszt dla państw członkowskich UE-27 w 
latach 2009-2020 szacuje się na 3,1 miliona EUR. Te wysokie koszty utrzymają się, i prawdopodobnie wzrosną, 
jeśli nie nastąpią działania na rzecz uproszczenia w celu uchylenia zdezaktualizowanych środków i 
zmniejszenia zawiłości. 
1.2. Wysoki poziom emisji 
Silniki pojazdów kategorii L emitują niepożądane produkty uboczne takie jak toksyczne zanieczyszczenia 
powietrza i gazy cieplarniane. Emisje par z układów przechowywania paliwa i zasilania w nie również uważa się 
za toksyczne. Toksyczne zanieczyszczenia powietrza takie jak niektóre węglowodory są znanymi lub 
domniemanymi czynnikami wywołującymi choroby nowotworowe lub inne poważne problemy zdrowotne, jak np. 
upośledzenie układu rozrodczego czy wady wrodzone. Zanieczyszczenia powietrza mogą również w inny 
sposób negatywnie wpływać na środowisko naturalne, np. powodując kwaśne deszcze lub smog. 
Wprowadzenie norm emisji Euro 5 i 6 dla samochodów osobowych oraz norm emisji Euro VI dla ciężkich 
pojazdów samochodowych oznacza, że w nadchodzących latach udział pojazdów kategorii L istotnie wzrośnie. 
Szacuje się na przykład, że łączna ilość węglowodorów emitowanych w postaci par i spalin przez pojazdy 
kategorii L wzrośnie do 2021 r. z 38 % do 62 % łącznej emisji węglowodorów przez cały sektor transportu 
drogowego, jeśli nie zostaną przedsięwzięte dodatkowe środki. Spowodowane jest to w głównej mierze przez 
znaczne ograniczenie emisji węglowodorów z innych kategorii transportu drogowego. Motorowery już teraz są 
jednym z najistotniejszych źródeł emisji węglowodorów i przewiduje się, że ich udział w łącznej emisji 
węglowodorów przez transport drogowy wyniesie 38 % w 2020 r. 

                                                 
2 http://ec.europa.eu/enterprise/automotive/projects/report_new_measures_l_category.pdf. 
3 http://ec.europa.eu/enterprise/automotive/projects/report_measures_motorcycle_emissions.pdf. 
4 http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29pub/wp29pub2002e.pdf. 

http://ec.europa.eu/enterprise/automotive/projects/report_new_measures_l_category.pdf
http://ec.europa.eu/enterprise/automotive/projects/report_measures_motorcycle_emissions.pdf
http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29pub/wp29pub2002e.pdf
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Rysunek 2: Przebieg zmian, z upływem czasu, bezwzględnych i względnych udziałów w emisjach węglowodorów dla pojazdów 
kategorii L, przy założeniu zachowania dotychczasowej polityki5 
Udział CO emitowanego przez pojazdy kategorii L już obecnie jest bardzo wysoki i spodziewany jest jego 
wzrost od około 20 % do mniej więcej 36 % łącznych emisji transportu drogowego w 2020 r. W niektórych 
miastach południowoeuropejskich obowiązuje zakaz ruchu w mieście dla dwukołowych pojazdów silnikowych w 
przypadku alertu smogowego w gorące letnie dni, aby zapobiec nadmiernej emisji cząstek stałych. Ponieważ 
udział pojazdów kategorii L w łącznym przebiegu w transporcie drogowym wynosi jedynie 3 %, ich emisje 
zanieczyszczeń uważane są za nieproporcjonalnie wysokie. 
Obecne ramy prawne regulujące emisje z pojazdów kategorii L zostały przyjęte w 2002 r. Od tego czasu 
nastąpił gwałtowny rozwój technologii. Ze względu na wielkie zróżnicowanie w zakresie budowy, modeli i 
technologii napędu pojazdów dostępnych w tej chwili na rynku obecne ramy prawne zdezaktualizowały się. 
Nietoksyczne gazy cieplarniane emitowane przez dwukołowe pojazdy silnikowe, np. CO2, mają w sumie bardzo 
niewielki udział w łącznych emisjach transportu drogowego. Dla przeciętnego konsumenta nie jest jednak 
oczywiste, czy pojazd jest paliwooszczędny i jakie ilości CO2 emituje, ponieważ nie ma obecnie wymogów w 
zakresie oznakowania (inaczej niż w przypadku samochodów osobowych). Aby informować konsumentów w 
jasny, zwięzły i zharmonizowany sposób, potrzebne są obiektywne dane pomiarowe, np. pomiary emisji CO2 i 
zużycia paliwa podczas badań demonstracyjnych do celów homologacji typu, które następnie można 
wykorzystać jako podstawę systemu oznakowania. Wymóg ustalenia przez producenta tych obiektywnych 
danych do celów homologacji typu nie jest obecnie obowiązkowy dla pojazdów kategorii L, co stanowi problem. 
Emisje ze starszych pojazdów mogą znacząco przekraczać graniczne wartości już po 20 000 km przebiegu, 
ponieważ w dyrektywie ramowej nie ma wymogów dotyczących trwałości. Trwałość mierzy się, badając przed 
wprowadzeniem pojazdu na rynek emisje pojazdów starzonych i części składowe ich układów oczyszczania 
spalin zgromadzone np. w przypadku motocykli po 50 000 km przebiegu, które to dane producent przedstawia 
organom udzielającym homologacji typu. Takie wymagania obowiązują już w innych częściach świata (USA, 
Indie, Chiny, Tajlandia, Tajwan i Singapur) i mają również zastosowanie do innych kategorii pojazdów 
drogowych w UE (samochody, pojazdy ciężarowe). 
Wreszcie, czysty ekologicznie pojazd może stać się źródłem intensywnych zanieczyszczeń, jeśli część lub 
układ istotny dla emisji ulegnie uszkodzeniu lub zużyciu. Wymaga to: 
- powiadamiania kierowcy przy pomocy np. wskaźnika świetlnego sygnalizującego wadliwe działanie, że 
podstawowy układ lub część pojazdu nie działa zgodnie ze swą specyfikacją techniczną lub uległ uszkodzeniu; 

- osiągalności i łatwego dostępu do znormalizowanych informacji diagnostycznych. Pokładowy system 
diagnostyczny może udostępniać te informacje, tak aby umożliwić skuteczną i sprawną naprawę pojazdu; 
- dostępu do informacji dotyczących naprawy i konserwacji opracowanych przez producenta pojazdu. Niestety 
jest to obecnie możliwe jedynie dla oficjalnych warsztatów naprawczych, a nie dla niezależnych dealerów ani 
właścicieli pojazdów, co stanowi problem nie tylko z punktu widzenia konkurencji, lecz również powoduje 

                                                 
5 Uwaga: „Wszystkie pozostałe pojazdy” obejmują samochody osobowe, furgonetki dostawcze, samochody 

ciężarowe i autobusy. Źródło: sprawozdanie LAT. Podstawowa oś współrzędnych Y (po lewej stronie): HC = 
emisje węglowodorów; 2.0E+05 = 200 000, 1.0E+06 = 1 000 000, 1 t = 1 000 kg. Dodatkowa oś współrzędnych Y 
(po prawej stronie): udział pojazdów kategorii L jako procent łącznych emisji węglowodorów przez transport 
drogowy. 
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niekorzystne skutki uboczne w postaci wysokich emisji zanieczyszczeń i możliwych problemów w zakresie 
bezpieczeństwa. 
1.3. Wysoka liczba ofiar śmiertelnych na drogach i zagrożenia dla bezpieczeństwa 
Kierowcy pojazdów kategorii L stoją w obliczu znacznie wyższego zagrożenia śmiertelnymi lub poważnymi 
wypadkami niż inni kierowcy. Współczynnik śmiertelności na milion przejechanych kilometrów jest przeciętnie 
18 razy większy niż w przypadku samochodów osobowych. W 2006 r. na pojazdy kategorii L przypadało 2 % 
pokonanych odległości, lecz aż 16 % śmiertelnych wypadków drogowych w UE-25 (ETSC, 2007 r.). Ponadto 
podczas gdy w przypadku innych typów pojazdów odnotowano z czasem znaczące spadki ofiar śmiertelnych i 
poważnych obrażeń, odpowiednie liczby dla pojazdów kategorii L pozostały niezmienne lub nawet trochę 
wzrosły. 
W 2008 r. 5 520 kierowców dwukołowych pojazdów silnikowych poniosło śmierć w wypadkach drogowych. W 
dodatku szacuje się, że liczba poważnych obrażeń jest od 5,5 do 13 razy wyższa niż liczba ofiar śmiertelnych 
(od 30 000 do 72 000 kierowców). Liczba lekkich obrażeń, którą jeszcze trudniej oszacować, może być od 12 
do 28 razy wyższa (od 66 000 do 155 000 kierowców) w UE-27. 

Evolution of fatalities
in EU road accidents
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Rysunek 3: Zmiany liczby śmiertelnych wypadków drogowych wśród kierowców motocykli w UE w funkcji czasu 

Nieuprawnione manipulacje mogą polepszyć właściwości jezdne i osiągi silnika kosztem emisji zanieczyszczeń i 
zużycia paliwa. Lepsze osiągi silnika zwiększają ponadto maksymalną prędkość pojazdu (nielegalnie), czemu 
nie są w stanie sprostać inne części pojazdu, np. niedostosowane do takiego stanu rzeczy hamulce. Wynikiem 
tego może być pojazd niebezpieczny zarówno dla kierowcy jak i dla środowiska. Z tego powodu w obecnej 
dyrektywie ramowej zawarto środki zapobiegające takim manipulacjom w odniesieniu do motorowerów i 
motocykli o mniejszej mocy. Jednak z powodu odejścia od mechanicznej kontroli silnika na rzecz układów 
elektronicznych oraz w związku z coraz bardziej rozpowszechnionym użyciem innych typów napędu (np. 
silników elektrycznych lub hybrydowych) obecne środki mogą już nie być skuteczne lub nawet mogły się 
zdezaktualizować. 
Czterokołowce drogowe z nadwoziem definiuje się jako pojazdy czterokołowe o ograniczonych osiągach i 
masie. Problemem w przypadku tych pojazdów jest to, że kierowcy mogą zakładać, że mają one ten sam 
poziom aktywnego i pasywnego bezpieczeństwa co samochody osobowe. Jednak koncepcja ich budowy, 
niższe prędkości maksymalne i mniej surowe wymagania w zakresie homologacji typu powodują, że takie 
założenie niekoniecznie jest poprawne. Niższy poziom bezpieczeństwa czterokołowców drogowych z 
nadwoziem w porównaniu z samochodami osobowymi określa się zatem jako problem. 
Kolejne obawy ze względu na bezpieczeństwo rodzi fakt, że czterokołowce przeznaczone do użytku 
terenowego (pojazdy terenowe) często jeżdżą po drogach publicznych. Jak na to wskazuje ich nazwa, pojazdy 
te są głównie przeznaczone do używania w terenie. Jednak ich używanie na drogach publicznych pomiędzy 
szlakami terenowymi jest w Europie praktycznie nie do uniknięcia. Używanie pojazdów terenowych na drogach 
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może budzić obawy ze względu na bezpieczeństwo z uwagi na ich możliwość szybkiego przyspieszania i 
wysoko położony środek ciężkości, co może powodować przewracanie się pojazdów na zakrętach. Aby mogły 
dobrze poruszać się w terenie, pojazdy te nie są wyposażone w mechanizm różnicujący na zasilanej osi, co jest 
podstawowym rozwiązaniem w zakresie bezpieczeństwa przy jeździe po drogach publicznych o twardej 
nawierzchni. W niektórych miastach w UE korzystanie z tych pojazdów jest zabronione ze względów 
bezpieczeństwa. 
Paliwa gazowe, na przykład sprężony gaz ziemny, skroplony gaz ropopochodny i wodór, są postrzegane przez 
konsumentów jako potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa, chociaż mogą one przynieść znaczące korzyści 
dla środowiska. Technologia wodorowa może nie być wystarczająco rozwinięta, aby dało się ją stosować w 
pojazdach kategorii L.  
1.4. Brak ram prawnych dla nowych technologii 

Technologia pojazdów kategorii L rozwijała się bardzo szybko w minionej dekadzie. Rozwój towarzyszącego jej 
prawodawstwa był znacznie wolniejszy, co spowodowało, że niektórych pojazdów nie da się już przypisać do 
odpowiedniej kategorii pojazdów L, a niektóre z obowiązujących środków nie są już właściwe. Czterokołowce 
drogowe, czterokołowce terenowe i czterokołowce drogowe z nadwoziem obecnie należą do tej samej kategorii 
L7e i podlegają tym samym wymogom. Czterokołowce (drogowe i terenowe) i czterokołowce drogowe z 
nadwoziem są jednak z natury tak odmienne w budowie, że w przypadku jednych i drugich potrzebne są 
szczegółowe wymogi prawne, aby pojazdy te były bezpieczne i odpowiadały właściwym normom 
środowiskowym. Rowery elektryczne o małej mocy (poniżej 250 W, o prędkości do 25 km/h) obecnie nie 
mieszczą się w ramach prawnych. W dodatku rowery o większej mocy – do 1 000 W – stają się również bardzo 
popularne w całej UE. Obecnie te rowery o większej mocy (ponad 250 W, o prędkości powyżej 25 km/h) 
klasyfikowane są jako motorowery. Rowery te muszą zatem spełniać wymogi w zakresie homologacji typu dla 
pojazdów z silnikami spalinowymi, które to wymogi nie są właściwe dla pojazdów wyłącznie elektrycznych. 
2. POMOCNICZOŚĆ 
Przed wprowadzeniem homologacji typu UE dla pojazdów kategorii L regulacji dokonywano na poziomie państw 
członkowskich. Przepisy przyjęte w poszczególnych państwach członkowskich często były odmienne i 
producenci sprzedający na kilku rynkach byli zmuszeni do różnicowania produkcji na każdy rynek, a ich pojazdy 
poddawane były badaniom w każdym państwie członkowskim, co było czasochłonne i kosztowne. W rezultacie 
różne przepisy krajowe utrudniały handel i miały negatywny wpływ na rynek wewnętrzny. 
Konieczne stało się zatem przyjęcie norm na szczeblu UE, szczególnie aby stawić czoło ogólnounijnym 
problemom związanym z bezpieczeństwem i niekorzystnym wpływem zanieczyszczenia powietrza na zdrowie i 
środowisko. Wysokie emisje w lokalnych obszarach miejskich można kontrolować przy pomocy środków 
przedsięwziętych przez poszczególne państwa członkowskie, lecz globalne emisje nie zatrzymują się na 
granicach. Ten problem można rozwiązać jedynie za pomocą zharmonizowanych środków ogólnounijnych. 
Taka przesłanka jest nadal aktualna, ponieważ potrzebne jest działanie na poziomie UE, aby zapobiec 
rozdrobnieniu rynku wewnętrznego i zapewnić wysoki i równy poziom ochrony w całej Europie. 
Wartością dodaną prawodawstwa unijnego jest też fakt, że zharmonizowane wymogi prawne przynoszą 
przemysłowi korzyści skali – na przykład produkty mogą być wytwarzane na cały rynek europejski, a nie 
dostosowywane tak, aby otrzymać krajową homologację typu w każdym państwie członkowskim. Konsumenci 
skorzystają z niższych cen produktów, które to ceny są pod ciągłą presją w związku z ogólnounijną 
konkurencją. 
3. CELE INICJATYWY UE 
Cele inicjatywy to uproszczenie obecnych ram prawnych, sprawienie, by udział przedmiotowych pojazdów w 
łącznych emisjach transportu drogowego był niższy i bardziej proporcjonalny, oraz zwiększenie 
bezpieczeństwa pojazdów w przypadku nowych pojazdów wprowadzanych na rynek. 

Szczegółowym celem dotyczącym uproszczenia jest przejście do mniej złożonego podejścia regulacyjnego, co 
zapewni większą efektywność, mniejsze straty czasu i mniej uciążliwe dostosowanie do postępu technicznego i 
wyeliminuje powielanie norm międzynarodowych, tak by zainteresowane strony nie musiały uwzględniać kilku 
zestawów różnych wymogów dotyczących tego samego zagadnienia. 

Szczegółowym celem dotyczącym emisji jest utrzymanie udziału emisji z pojazdów kategorii L w łącznych 
emisjach transportu drogowego przynajmniej na stałym poziomie w porównaniu do obecnego, a najlepiej 
zmniejszenie ich proporcjonalnie do rzeczywistego wykorzystania/łącznego przebiegu w zestawieniu z innymi 
kategoriami pojazdów drogowych. Zajęcie się emisjami par może również okazać się potrzebne. 

Szczegółowe cele dotyczące bezpieczeństwa to przyczynienie się do osiągnięcia takiego samego znacznego 
obniżenia liczby ofiar wypadków drogowych, w tym śmiertelnych, jak w przypadku innych środków transportu 
drogowego, przyjmując za punkt odniesienia spadkową tendencję liczby ofiar śmiertelnych w wypadkach z 
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udziałem samochodów osobowych od 2000 r., maksymalne złagodzenie skutków wypadków w celu możliwie 
najskuteczniejszego zapobiegania poważnym i lekkim obrażeniom oraz zniwelowanie różnic między 
rzeczywistą liczbą ofiar wypadków drogowych, w tym śmiertelnych, a średnio- i długoterminowymi celami w 
zakresie bezpieczeństwa drogowego. 

Wreszcie, w wymogach prawnych na szczeblu UE należy odzwierciedlić szereg zmian technologicznych, aby 
umożliwić przemysłowi dokonywanie homologacji typu produktu tylko raz, a następnie wprowadzanie 
certyfikowanych produktów nie tylko na rynek wewnętrzny UE, lecz również w państwach, które zdecydowały 
się na stosowanie regulaminów EKG ONZ. 
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4. PRZEGLĄD WARIANTÓW STRATEGICZNYCH PODDANYCH OCENIE I WARIANTY PREFEROWANE 

Szereg wariantów poddano analizie pod kątem każdego z celów (warianty preferowane oznaczono na 
niebiesko): 

Uproszczenie obowiązującego prawodawstwa UE 1) zachowanie dotychczasowej polityki;  
2) uchylenie obecnych dyrektyw i zastąpienie ich minimalną liczbą 
rozporządzeń;  
3) przekształcenie obecnej dyrektywy ramowej 2002/24/WE i środków 
wykonawczych do niej.  
Warianty strategiczne dotyczące nowych granicznych wartości 
emisji: 
1) niepodejmowanie działań;  
2) nowe graniczne wartości emisji dla motorowerów kategorii L1e: cykl 
badań po rozruchu na zimno wg reg. nr 47 i 30-procentowy współczynnik 
udziału pracy zimnego silnika;  
3) propozycja przemysłu motocyklowego (wariant krótko-
/średniookresowy); 
4) nowe środki w oparciu o najlepszą dostępną technologię;  
5) nowe wartości graniczne dla pojazdów kategorii L równoważne w 
kategoriach bezwzględnych normie Euro 5 dla samochodów osobowych 
(wariant długookresowy). 

Środki ochrony środowiska: nowe lub zmienione 
środki dotyczące homologacji typu nowych 

pojazdów 

Stosowanie zmienionego Światowego Cyklu Badań Motocykli 
(WMTC) w odniesieniu do wszystkich pojazdów kategorii L:  
1) zachowanie dotychczasowego stanu rzeczy;  
2) stosowanie zmienionego Światowego zharmonizowanego Cyklu Badań 
Motocykli (WMTC) w odniesieniu do wszystkich pojazdów kategorii L. 
Wymóg dotyczący homologacji typu odnoszący się do pomiarów 
emisji CO2 oraz ustalenia zużycia paliwa i przekazywania danych o 
tym zużyciu: 
1) zachowanie dotychczasowego stanu rzeczy;  
2): faktyczne wprowadzenie wymogów dotyczących homologacji typu 
odnoszących się do pomiarów emisji CO2 oraz ustalenia zużycia paliwa i 
przekazywania danych o tym zużyciu. 
Badanie i graniczna wartość emisji par:  
1) zachowanie dotychczasowego stanu rzeczy;  
2) zastąpienie wszystkich obecnych modeli z gaźnikiem modelami z 
wtryskiem paliwa; 
3) badanie emisji par i wartość graniczna zapewniająca kontrolę emisji par 
dla wszystkich pojazdów kategorii L. 

Środki ochrony środowiska: nowe lub zmienione 
środki dotyczące homologacji typu nowych 

pojazdów, ciąg dalszy 

Wymogi dotyczące trwałości: 
1) zachowanie dotychczasowego stanu rzeczy;  
2) zmniejszenie pogorszenia do 10 % w okresie użytkowania i 
ekstrapolacja liniowa dla większych przebiegów; 
3) wydłużenie okresu użytkowania o 60 %, tj. równoważne zwiększeniu 
dla samochodów osobowych przy przejściu od normy Euro 3 (80 000 km) 
do Euro 5 (160 000 km). 
Badania i wartości graniczne dla zgodności w trakcie użytkowania:  
1) zachowanie dotychczasowego stanu rzeczy;  
2) procedura badania zgodności w trakcie użytkowania obowiązkowa dla 
wszystkich motocykli Euro 3. 

Środki ochrony środowiska: nowe środki kontroli 
emisji z pojazdów użytkowanych 

Pokładowe systemy diagnostyczne (OBD) i dostęp do informacji 
dotyczących naprawy:  
1) zachowanie dotychczasowego stanu rzeczy (niewprowadzanie 
systemów OBD lub dostępu do informacji dotyczących naprawy);  
2) stosowanie systemów OBD podobnych do systemów stosowanych w 
samochodach osobowych (europejski OBD), z kontrolą sprawności 
katalizatora i przerw zapłonu. Zapewnienie dostępu do informacji 
dotyczących naprawy i konserwacji, tak jak w przypadku samochodów 
osobowych;  
3) stosowanie najlepszej dostępnej technologii: kontrola drobnych awarii 
(np. sprawdzanie ciągłości obwodów) (OBD, etap 1) dla wszystkich 
pojazdów kategorii L; bez kontroli sprawności katalizatora. Zapewnienie 
dostępu do informacji dotyczących naprawy i konserwacji, tak jak w 
przypadku samochodów osobowych. 



PL 9   PL 

Obowiązek montowania zaawansowanych układów hamulcowych:  
1) zachowanie dotychczasowego stanu rzeczy; 
2) przeciwblokujące układy hamulcowe we wszystkich dwukołowych 
pojazdach silnikowych; 
3) przeciwblokujące układy hamulcowe w dwukołowych pojazdach 
silnikowych o pojemności skokowej silnika6 > 125 cm3 i zaawansowane 
układy hamulcowe (kombinowane układy hamulcowe lub 
przeciwblokujące układy hamulcowe) w motocyklach o pojemności 
skokowej silnika > 50 cm3 i ≤ 125 cm3; 
LUB 
4) obowiązek montowania zaawansowanych układów hamulcowych w 
motocyklach odpowiadających kryteriom w zakresie osiągów 
przewidzianym dla prawa jazdy kategorii A27. Obowiązek montowania 
przeciwblokujących układów hamulcowych we wszystkich pozostałych 
motocyklach kategorii L3e;  
5) wewnętrzna regulacja branżowa. 
Środki zabezpieczające przed nieuprawnionymi manipulacjami:  
1) zachowanie dotychczasowego stanu rzeczy;  
2) uchylenie rozdziału 7 dyrektywy 97/24/WE (obecnie zdezaktualizowane 
środki zabezpieczające przed nieuprawnionymi manipulacjami);  
3) nowe środki zabezpieczające przed nieuprawnionymi manipulacjami. 

Środki bezpieczeństwa: środki dotyczące 
homologacji typu dla nowych pojazdów 

 

Ograniczenie mocy motocykli do 74 kW: 
1) zachowanie dotychczasowego stanu rzeczy; 
2) uchylenie rozwiązania umożliwiającego państwom członkowskim 
ograniczenie mocy do 74 kW;  
3) określenie zharmonizowanej wartości granicznej wynoszącej 74 kW; 4) 
stosowanie alternatywnej wartości granicznej, np. stosunku mocy do 
masy. 
Przeklasyfikowanie typów pojazdów takich jak rowery elektryczne, 
pojazdy trzykołowe (L5e) i czterokołowce (kategorie L6e i L7e):  
1) zachowanie dotychczasowej polityki; 
2) wyłączenie czterokołowców, rowerów elektrycznych i pojazdów 
trzykołowych z rozporządzenia ramowego; 
3) powrót do pierwotnego ducha prawodawstwa dotyczącego 
czterokołowców drogowych z nadwoziem; 
4) ulepszenie prawodawstwa poprzez dodanie nowych wymogów 
odnoszących się do czterokołowców drogowych z nadwoziem opartych o 
wymagania dotyczące samochodów; 
5) udoskonalenie kategorii pojazdów dzięki wprowadzeniu szczegółowych 
podkategorii w kategoriach L1e, L5e, L6e i L7e. Dodanie 
nowych/zmienionych wymogów dla tych podkategorii. 
Wymagania szczegółowe dotyczące pojazdów kategorii L7e: 
1) zachowanie dotychczasowej polityki; 
2) wyłączenie czterokołowców terenowych z rozporządzenia ramowego i 
dodanie nowych wymogów dotyczących bezpieczeństwa i emisji dla 
drogowych pojazdów czterokołowych (czterokołowców drogowych i 
czterokołowców drogowych z nadwoziem); 
3) zachowanie dotychczasowej kategorii L7e i dodanie nowych wymogów 
w zakresie bezpieczeństwa dla wszystkich czterokołowców; 
4) stworzenie nowych kategorii w obrębie kategorii L7e z wymogami 
szczegółowymi dla czterokołowców terenowych i drogowych. 

Poprawa kategoryzacji pojazdów kategorii L 

Wymagania szczegółowe dotyczące paliw alternatywnych i rodzajów 
napędu: 
1) zachowanie dotychczasowego stanu rzeczy (prawodawstwo na 
szczeblu krajowym); 
2) prawodawstwo na szczeblu UE przy pomocy udoskonalonych kategorii 
pojazdów ze środkami szczegółowymi dotyczącymi różnych pojazdów i 
technologii napędu. 

Tabela 1: Przegląd wariantów strategicznych poddanych ocenie i preferowane warianty strategiczne 
5. OCENA SKUTKÓW I WNIOSKI  

Warianty poddano analizie pod względem stopnia, w jakim przyczyniłyby się one do osiągnięcia celów. Tam 
gdzie były dostępne dane, dokonano analizy jakościowej i ilościowej wszystkich wariantów strategicznych. W 
pozostałych przypadkach przeprowadzono tylko analizę jakościową w celu zbadania wpływu danego wariantu 
na gospodarkę, środowisko oraz kwestie społeczne i związane z bezpieczeństwem. Na koniec porównano 

                                                 
6 Wartość 125 cm3 odnosi się do określonych w dyrektywie 2006/126/WE (przekształcona dyrektywa w sprawie praw jazdy) progów 

dla kategorii A1: motocykle o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku 
mocy do masy nieprzekraczającym 0,1 kW/kg. 

7 Progi z dyrektywy 2006/126/WE (przekształcona dyrektywa w sprawie praw jazdy) dla kategorii A2: 1) moc nieprzekraczająca 35 
kW, 2) stosunek mocy do masy nieprzekraczający 0,2 kW/kg oraz 3) niepochodzące od pojazdów o mocy przekraczającej 
dwukrotność mocy danego motocykla. 
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zalety i wady różnych wariantów pod względem skuteczności, efektywności i spójności. Główne skutki 
wariantów preferowanych przedstawiono poniżej. 
5.1. Uproszczenie obowiązującego prawodawstwa UE 
Wariant preferowany 2: uchylenie obecnych dyrektyw i zastąpienie ich minimalną liczbą rozporządzeń. 
Spodziewane skutki: korzyści dla krajowych organów udzielających homologacji typu, takie jak: 1) po 
początkowych inwestycjach, zmniejszone roczne koszty systemu regulacyjnego; 2) zaniechanie transpozycji i 
zmniejszone koszty tłumaczeń. Korzyści dla organów krajowych w okresie od 2009 do 2020 r. w porównaniu ze 
stanowiącym punkt odniesienia stanem obecnym szacuje się na 1,12 miliona EUR. Korzyści dla przemysłu, w 
tym MŚP, i konsumentów: 3) normalizacja budowy części i pojazdów, prowadząca do korzyści skali dla 
przemysłu i niższych cen detalicznych. Korzyści finansowych dla przemysłu i konsumentów nie dało się określić 
ilościowo. 
5.2. Środki ochrony środowiska: nowe lub zmienione środki dotyczące homologacji typu nowych 

pojazdów 
5.2.1. Warianty strategiczne dotyczące nowych granicznych wartości emisji: 
Wariant preferowany 3: propozycja przemysłu motocyklowego na okres krótki do średniego (2014-2017) i 
wariant 5 (wartości graniczne emisji określone w normie Euro 5 dla samochodów osobowych) długookresowo. 
Spodziewane skutki: 1) zmniejszone emisje z nowych pojazdów w okresie od 2009 do 2020 r.: CO (-16 %), 
węglowodory (-15 %), pył zawieszony (-37 %), i NOx (-27 %); 2) najlepszy szacunek łącznych kosztów (wartość 
bieżąca netto ) dla przemysłu w latach 2009-2020: 7,6 miliona EUR.  
5.2.2. Cykl badań laboratoryjnych emisji  
Wariant preferowany 2: stosowanie zmienionego Światowego Cyklu Badań Motocykli (WMTC) w odniesieniu 
do wszystkich pojazdów kategorii L. Spodziewane skutki: 1) korzyści skali dla producentów sprzedających 
pojazdy kategorii L na skalę ogólnoświatową, prawdopodobnie niższe koszty przeniesione na konsumentów, 
skutkujące niższymi cenami pojazdów; 2) lepsza symulacja rzeczywistych warunków jazdy; 3) zwiększona 
przejrzystość dla konsumentów, pozwalająca im na porównanie różnych typów pojazdów pod względem 
zużycia paliwa, emisji CO2 i emisji zanieczyszczeń (węglowodorów, CO i NOx). 
5.2.3. Homologacja typu w odniesieniu do CO2 i zużycia paliwa, oznakowanie pojazdów 
Wariant preferowany 2: wymóg dotyczący homologacji typu, aby ustalać jedynie emisję CO2 i zużycie paliwa i 
przekazywać o nich dane. 
Spodziewane skutki: 1) obiektywne informacje dla konsumentów o rzeczywistej emisji CO2 i zużyciu paliwa 
przemawiające za decyzją co do zakupu bardziej paliwooszczędnych pojazdów; 2) przejrzystość w zakresie 
osiągów pojazdu pod względem efektywności paliwowej w obrębie kategorii L (od L1e do L7e), stanowiąca 
również podstawę dla porównania z innymi rodzajami transportu; 3) minimalne zwiększenie przewidywanych 
kosztów; zależnie od konkurencji na rynku przemysł może zdecydować się na przeniesienie tych kosztów na 
konsumentów lub na ich poniesienie. 
5.2.4. Badanie i graniczna wartość emisji par  
Wariant preferowany 3: badanie i graniczna wartość emisji par dla wszystkich pojazdów kategorii L. 
Spodziewane skutki: 1) dodatkowe znaczne zmniejszenie emisji par węglowodorów, tylko dla dwukołowych 
pojazdów silnikowych (zob. również pkt 5.2.1) wynoszące ok. 2 800 t do 2020 r.; 2) najlepszy szacunek kosztów 
dla producentów wynosi 513 milionów w odniesieniu do dwukołowych pojazdów silnikowych.  
5.2.5. Wymogi dotyczące trwałości  
Wariant preferowany 2: ograniczenie pogorszenia do 10 % w okresie użytkowania pojazdu (np. 12 000 km dla 
motorowerów kategorii L1e, 50 000 km dla motocykli kategorii L3e itd.) i ekstrapolacja liniowa dla większych 
przebiegów. Spodziewane skutki: 1) szacowane zmniejszenie emisji w UE-15 do 2020 r.: węglowodory: 
12 500 t, CO: 75 500 t i NOx: 3 400 t; 2) lepsza jakość pojazdów spowodowana zwiększoną trwałością części 
mających znaczenie dla emisji, np. reaktorów katalitycznych; 3) zwiększone koszty dostosowania ponoszone 
przez producentów mogą spowodować podwyżkę cen detalicznych, lecz nie dało się tego określić ilościowo.  

5.3. Środki ochrony środowiska: nowe środki kontroli emisji z pojazdów użytkowanych 
5.3.1. Badania i wartości graniczne dla zgodności w trakcie użytkowania  
Wariant preferowany 1: zachowanie dotychczasowego stanu rzeczy. Spodziewany skutek: 1) realizację 
innego wariantu uznano za niewykonalną z powodów praktycznych. 
5.3.2. Pokładowe systemy diagnostyczne (OBD) i dostęp do informacji dotyczących naprawy  
Wariant preferowany 3: stosowanie najlepszej dostępnej technologii: kontrola drobnych awarii (np. 
sprawdzanie ciągłości obwodów) (OBD, etap 1) dla wszystkich kategorii pojazdów L (L1e-L7e); bez kontroli 
sprawności katalizatora i przerw zapłonu; zapewnienie dostępu do informacji dotyczących naprawy i 
konserwacji, tak jak w przypadku samochodów osobowych. Spodziewane skutki: 1) znacząco zmniejszony 
wpływ awarii na środowisko; 2) udostępnienie znormalizowanych informacji na temat awarii niezależnym 
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warsztatom naprawczym, co ograniczy koszty i czas potrzebne na zdiagnozowanie awarii; 3) wykorzystanie 
OBD jako alternatywy dla badań gazów wydechowych podczas okresowego badania technicznego, jeśli 
badanie to jest przeprowadzane – tak jak w przypadku samochodów osobowych; 4) niewielkie dodatkowe 
inwestycje w technologię (sprzęt i oprogramowanie) ze strony producentów, ponieważ elementy systemu OBD-I 
są dostępne w całej branży (choć jeszcze nieznormalizowane). 

5.4. Środki bezpieczeństwa dotyczące homologacji typu nowych pojazdów 
5.4.1. Obowiązek montowania zaawansowanych układów hamulcowych  
Wariant preferowany 3: przeciwblokujące układy hamulcowe w dwukołowych pojazdach silnikowych o 
pojemności skokowej silnika6 > 125 cm3 i zaawansowane układy hamulcowe (kombinowane układy hamulcowe 
lub przeciwblokujące układy hamulcowe) w motocyklach o pojemności skokowej silnika > 50 cm3 i ≤ 125 cm3; 
LUB 
Wariant preferowany 4: obowiązek montowania zaawansowanych układów hamulcowych w motocyklach 
spełniających kryteria w zakresie osiągów przewidziane dla prawa jazdy kategorii A27; obowiązek montowania 
przeciwblokujących układów hamulcowych we wszystkich pozostałych motocyklach kategorii L3e. 
Spodziewane skutki: 1) znaczące zmniejszenie liczby ofiar wypadków drogowych, w tym śmiertelnych; 
najlepszy szacunek długookresowego (2011-2021) zmniejszenia liczby ofiar śmiertelnych: 5332; 2) najlepszy 
szacunek kosztów dla przemysłu (2011-2021): 3,46 miliarda EUR; 3) najlepszy szacunek korzyści dla 
społeczeństwa w wyniku – zmniejszenia liczby ofiar śmiertelnych: 4,54 miliarda EUR; mniejszej liczby 
poważnych obrażeń: 1,4-3,3 miliarda EUR; mniejszej liczby lekkich obrażeń: 184-409 milionów EUR; 5) 
najlepszy szacunek stosunku korzyści do kosztów w wyniku zapobiegania wypadkom (2011-2021): 2,4-3,2; 
najlepszy szacunek stosunku korzyści do kosztów w wyniku mniejszej liczby ofiar wypadków (2011-2021): 2,0-
2,6. 
5.4.2. Środki zabezpieczające przed nieuprawnionymi manipulacjami  
Wariant preferowany 3: nowe środki zabezpieczające przed nieuprawnionymi manipulacjami. Spodziewane 
skutki: 1) zapobieganie niekorzystnym skutkom nieuprawnionych manipulacji, takim jak zwiększone zużycie 
paliwa i większe emisje hałasu, zanieczyszczeń i CO2; 2) możliwe krótkookresowe niekorzystne skutki 
gospodarcze dla niektórych dostawców na rynku części zamiennych i wyposażenia, którzy dostarczają 
wyposażenie i świadczą usługi stosowane w przypadku takich modyfikacji obecnej technologii pojazdów, które 
powodują niekorzystne skutki dla bezpieczeństwa i środowiska. 
5.4.3. Ograniczenie mocy motocykli do 74 kW  
Wariant preferowany 2: uchylenie rozwiązania umożliwiającego państwom członkowskim ograniczenie mocy 
do 74 kW. Spodziewane skutki: 1) nie przewiduje się znaczącego obniżenia ogólnego stopnia 
bezpieczeństwa; 2) zmniejszenie obciążeń dla producentów pojazdów.  
5.5. Poprawa kategoryzacji pojazdów kategorii L 
5.5.1. Przeklasyfikowanie typów pojazdów takich jak niektóre rowery elektryczne i czterokołowce 
Wariant preferowany 5: wprowadzenie szczegółowych podkategorii. Dodanie nowych/zmienionych wymogów 
dla tych podkategorii. Spodziewane skutki: 1) ewentualne jednorazowe dodatkowe koszty dostosowania dla 
producentów; 2) większa konsekwencja w obrębie systemu regulacyjnego; 3) poprawa pod względem 
bezpieczeństwa, emisji hałasu, CO2 i zanieczyszczeń oraz zużycia paliwa. 
5.5.2. Wymagania szczegółowe dotyczące pojazdów kategorii L7e (czterokołowców) 
Wariant preferowany 2: stworzenie nowej podkategorii dla czterokołowców drogowych i kolejnej dla 
czterokołowców drogowych z nadwoziem. Spodziewane skutki: 1) ewentualne dodatkowe koszty 
dostosowania poniesione przez producentów w przypadku np. czterokołowców drogowych, w związku z 
potrzebą dostosowania pojazdów do zmienionych kryteriów; 2) większa konsekwencja i spójność w obrębie 
systemu regulacyjnego; 3) poprawa pod względem bezpieczeństwa, emisji hałasu, CO2 i zanieczyszczeń oraz 
zużycia paliwa w przypadku czterokołowców drogowych i czterokołowców drogowych z nadwoziem; 4) pojazdy 
terenowe wejdą w zakres dyrektywy w sprawie maszyn, jeśli chodzi o środki bezpieczeństwa, i w zakres 
dyrektywy w sprawie maszyn samojezdnych nieporuszających się po drogach, jeśli chodzi o środki ochrony 
środowiska. 
Niestety musiano odstąpić od początkowo preferowanego wariantu 4, przewidującego podział kategorii L7e na 
trzy podkategorie(L7A: czterokołowce drogowe; L7B: czterokołowce terenowe, tj. pojazdy terenowe; i L7C: 
czterokołowce drogowe z nadwoziem), ponieważ nowe rozporządzenie obejmuje jedynie pojazdy drogowe lub 
pojazdy zarejestrowane do użytku na drogach publicznych, i ponieważ pojazdów terenowych i czterokołowców 
drogowych nie można wystarczająco rozróżnić na podstawie kryteriów dotyczących budowy, których 
modyfikacja jest trudna lub kosztowna. 
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5.5.3. Wymagania szczegółowe dotyczące gazowych paliw alternatywnych i alternatywnych rodzajów 
napędu (elektrycznego, hybrydowego) 

Wariant preferowany 2: prawodawstwo na szczeblu UE przy pomocy udoskonalonych kategorii pojazdów ze 
środkami szczegółowymi dotyczącymi różnych pojazdów i technologii napędu. Spodziewane skutki: 1) paliwa 
gazowe ogółem: korzyści dla środowiska, np. obniżenie emisji pyłu zawieszonego, węglowodorów 
niemetanowych i CO, podobny poziom emisji NOx; 2) uproszczone prawodawstwo dzięki przejrzystszym i 
właściwszym środkom, uchylenie nieaktualnych bądź zbędnych wymogów; 3) możliwość włączenia norm 
międzynarodowych (CEN/EKG ONZ). Podczas przeprowadzania analizy (2009 r.) technologię wodorową dla 
dwukołowych pojazdów silnikowych uznano za niewystarczająco rozwiniętą. 

6. KONTROLA I OCENA 
6.1. Uproszczenie obowiązującego prawodawstwa UE 
Aby zapewnić rzeczywiste uproszczenie obowiązującego prawodawstwa UE, państwa członkowskie powinny 
poddać ocenie następujące kwestie: podstawowe parametry kosztów używane jako podstawa analizy; roczna 
liczba koniecznych zmian w odpowiednich dyrektywach; bieżące koszty ponoszone przez państwa 
członkowskie na wdrażanie obecnego systemu; liczba homologacji typu na rok; czas potrzebny na 
wprowadzenie w życie zmian regulacyjnych, projektów pojazdów i normalizacji; liczba posiedzeń grup ds. norm 
technicznych; koszty podróży i liczba uczestników. W ocenie tej muszą zostać zawarte opinie zwrotne 
pochodzące od przemysłu i zainteresowanych stron. 
6.2. Środki ochrony środowiska dotyczące homologacji typu pojazdu  
Trzy lata po rozpoczęciu ich stosowania Komisja powinna przeprowadzić przegląd nowych ram prawnych, aby 
ustalić, czy przyjęte założenia i modele emisji odpowiadają rzeczywistości. W ramach tego przeglądu należy 
ocenić, czy dodatkowe działania na rzecz upowszechnienia pojazdów elektrycznych mogą wpłynąć na 
zmniejszenie nieproporcjonalnie wysokich emisji z pojazdów kategorii L wyposażonych w silniki spalinowe. 
Należy ponadto ocenić, czy potrzebne jest wprowadzenie przepisów dotyczących emisji poza cyklem badania 
po 2020 r. dla pojazdów wyposażonych w takie silniki. W celu potwierdzenia długookresowego wariantu 
preferowanego 5 należy przeprowadzić badanie skutków środowiskowych. Podczas okresu obowiązywania 
wariantu 3 lub po nim wymagana będzie dalsza kontrola i ocena ze strony państw członkowskich. 
6.3. Środki bezpieczeństwa dotyczące homologacji typu nowych pojazdów  
W celu kontrolowania skutków zmian w prawodawstwie państwa członkowskie powinny kontrolować liczbę ofiar 
wypadków z udziałem motocykli, najlepiej w powiązaniu z pojemnością silnika motocykla, zamontowanym 
wyposażeniem i kategorią prawa jazdy motocyklisty. Na jakość niniejszej oceny skutków miał wpływ brak 
wiarygodnych danych na temat wypadków bez ofiar śmiertelnych, czego skutkiem była konieczność przyjęcia 
pewnych ogólnych założeń. Dostępność wiarygodnych danych z tej dziedziny umożliwiłaby zweryfikowanie tych 
założeń i pozwoliłaby na dokładniejszą ocenę skutków proponowanych zmian. Dysponowano bardzo 
ograniczonymi informacjami na temat kosztów i skuteczności kombinowanych układów hamulcowych. Dane z 
badań podobnych do tych, które przeprowadzono w odniesieniu do przeciwblokujących układów hamulcowych, 
sprawiłyby, że szacunki społecznych skutków zapobiegania wypadkom budziłyby większe zaufanie. 
6.4. Poprawa kategoryzacji pojazdów kategorii L 
Istnieją nadal znaczące wątpliwości co do podstawowych kosztów procesu homologacji oraz wpływu 
proponowanych wariantów na bezpieczeństwo i środowisko. Kwestie te należy kontrolować, a dodatkowe dane 
uzyskane przez Komisję i państwa członkowskie należy wykorzystać do udoskonalenia oceny skutków. 
Potrzebne są bardziej szczegółowe dane dotyczące wypadków, aby uzyskać informacje o bezpieczeństwie 
czterokołowców i umożliwić ocenę skutków przedsięwziętych środków. Bardziej szczegółowa klasyfikacja 
pojazdów kategorii L1e, L6e i L7e umożliwiłaby skuteczniejszą kontrolę wpływu przyszłych środków na 
bezpieczeństwo. 




