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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0518/2009, którą złożył Tamás Benocz (Węgry) w sprawie 
domniemanych naruszeń prawodawstwa UE w związku z wprowadzeniem na 
rynek i używaniem lekkich motorowerowych pojazdów czterokołowych na 
Węgrzech

1. Streszczenie petycji

Autor petycji kwestionuje procedury regulujące wprowadzanie na rynek i używanie lekkich 
motorowerowych pojazdów czterokołowych na Węgrzech. Według autora petycji pojazdy te 
spełniają wymogi określone w dyrektywie 2002/24/WE dla L6e „lekkich pojazdów 
czterokołowych” i jako takie powinny być wprowadzone na rynek węgierski. Autor petycji 
wyjaśnia, że zamiast tego, węgierski prawodawca opisuje pojazdy L6 jako lekkie 
motorowerowe pojazdy czterokołowe. Autor petycji utrzymuje, że ta mylna interpretacja 
powoduje wprowadzanie na rynek węgierski tych pojazdów czterokołowych jako 
samochodów i wymaganie od ich kierowców posiadania prawa jazdy kategorii B zamiast 
prawa jazdy kategorii M, jak w przypadku innych motorowerów. Autor petycji uważa, że 
w dziedzinie procedury rejestracyjnej importowane na Węgry tego rodzaju pojazdy 
czterokołowe tracą nabyte w kraju pochodzenia prawo. Składający petycję zwraca się do 
Parlamentu Europejskiego o zajęcie się tą kwestią.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 8 lipca 2009 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 26 października 2009 r.

Składający petycję, obywatel węgierski, kwestionuje procedury regulujące na Węgrzech 
wprowadzanie na rynek i używanie lekkich motorowerowych pojazdów czterokołowych. 
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Według składającego petycję pojazdy te spełniają wymogi określone w dyrektywie 
2002/24/WE dla kategorii L6e „lekkie pojazdy czterokołowe” i jako takie powinny być 
wprowadzane na rynek węgierski. Składający petycję wyjaśnia natomiast, że węgierski 
ustawodawca wprowadził określoną w dyrektywie 2002/24/WE definicję pojazdów L6e do 
dwóch aktów krajowych: 

- rozporządzenia ministerialnego 5/1990.(IV.12.) KöHÉM oraz 

- wspólnego rozporządzenia ministerialnego 1/1975(II.5) KPM-BM w sprawie uregulowań 
dotyczących ruchu drogowego (węgierski kodeks drogowy). 

Składający petycję uważa, że definicja pojazdów czterokołowych zapisana w węgierskim 
kodeksie drogowym jest niespójna z definicją pojazdów zaliczanych do kategorii L6e 
zastosowaną w dyrektywie 2002/24/WE. Wyjaśnia on, że przy wprowadzaniu na rynek 
węgierski pojazdów czterokołowych Krajowy Urząd ds. Transportu stosuje niepoprawną 
definicję zawartą w węgierskim kodeksie drogowym. Składający petycję utrzymuje, że ta 
niewłaściwa klasyfikacja powoduje wprowadzanie na rynek węgierski pojazdów zaliczanych 
do kategorii L6e jako samochodów kategorii M1 i wymaganie od ich kierowców posiadania 
prawa jazdy kategorii B zamiast prawa jazdy kategorii M, jak w przypadku innych 
motorowerów. Składający petycję uważa, że w odniesieniu do procedury rejestracji po 
przywozie na Węgry pojazdy czterokołowe tracą status nadany im w kraju pochodzenia. 

Uwagi Komisji 

Dyrektywa 2002/24/WE, która ma zastosowanie na Węgrzech od momentu przystąpienia tego 
kraju do UE w maju 2004 r., dotyczy homologacji typu i pierwszej rejestracji dwu- lub 
trzykołowych pojazdów mechanicznych (jak również pojazdów czterokołowych, zgodnie 
z definicją zawartą w przedmiotowej dyrektywie)1. W przedmiotowej dyrektywie określono 
zharmonizowane definicje takich kategorii pojazdów wchodzących w jej zakres.

Art. 1 ust. 3 lit. a) przedmiotowej dyrektywy 2002/24/WE stosuje się do pojazdów 
czterokołowych, to jest do czterokołowych pojazdów mechanicznych o następujących 
właściwościach:

a) lekkie pojazdy czterokołowe, których masa bez ładunku nie przekracza 350 kg (kategoria 
L6e), nie wliczając w to masy akumulatorów w przypadku pojazdów elektrycznych, których 
maksymalna prędkość konstrukcyjna nie przekracza 45 km/h, oraz

(i) których pojemność skokowa nie przekracza 50 cm3, w przypadku silnika z zapłonem 
iskrowym (dodatni), lub

(ii) których maksymalna użyteczna moc wyjściowa nie przekracza 4 kW, w przypadku 
innych silników ze spalaniem wewnętrznym, lub

(iii) których maksymalna ciągła moc znamionowa jest nie większa niż 4 kW, w przypadku 

                                               
1 Dyrektywa 2002/24/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 marca 2002 r. w sprawie homologacji 
typu dwu- lub trzykołowych pojazdów mechanicznych i uchylająca dyrektywę Rady 92/61/EWG
(Dz.U. L 124 z 9.5.2002, s. 1).
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silnika elektrycznego.

Pojazdy te powinny spełniać wymagania techniczne stosowane do motorowerów 
trzykołowych kategorii L2e, chyba że odrębne dyrektywy stanowią inaczej;

b) pojazdy czterokołowe, inne niż te, o których mowa w lit. a), których masa bez ładunku nie
przekracza 400 kg (kategoria L7e) (550 kg dla pojazdów przeznaczonych do przewożenia 
towarów), nie wliczając w to masy akumulatorów w przypadku pojazdów elektrycznych, 
i których maksymalna moc użyteczna nie przekracza 15 kW. Te pojazdy należy uważać 
za motocykle trzykołowe i powinny one spełniać wymagania techniczne stosujące się do 
motocykli trzykołowych kategorii L5e, chyba że odrębne dyrektywy stanowią inaczej.

Według składającego petycję pojazdy czterokołowe zdefiniowane są w następujących dwóch 
węgierskich aktach prawnych:

* Załącznik B część 1 art. 1 ust. 3 rozporządzenia ministerialnego 5/1990.(IV.12.) KöHÉM:

„(3) Niniejszy załącznik ma zastosowanie wobec motorowerowych pojazdów czterokołowych 
– czyli pojazdów czterokołowych mających następujące cechy: 
3a) lekkie motorowerowe pojazdy czterokołowe, których masa bez ładunku nie przekracza 
350 kg (kategoria L6e), nie wliczając w to masy akumulatorów w przypadku pojazdów 
elektrycznych, których maksymalna prędkość konstrukcyjna nie przekracza 45 km/h, oraz
3a1) których pojemność skokowa nie przekracza 50 cm3 w przypadku silnika z zapłonem 
iskrowym
lub
3a2) których maksymalna użyteczna moc wyjściowa nie przekracza 4kW w przypadku innych 
silników ze spalaniem wewnętrznym,
lub
3a3) których maksymalna ciągła moc znamionowa jest nie większa niż 4 kW w przypadku 
silnika elektrycznego.

Pojazdy te muszą spełniać wymogi techniczne mające zastosowanie wobec kategorii 
motorowerów trzykołowych kategorii L2e, chyba że inaczej stanowi którykolwiek 
z załączników dotyczących MR, dodatek B”.

* Załącznik 1 rozdział II wspólnego rozporządzenia ministerialnego 1/1975(II.5) KPM-BM 
w sprawie uregulowań dotyczących ruchu drogowego (węgierski kodeks drogowy):

„r) motorower: dwu-, trzy- lub czterokołowy pojazd napędzany silnikiem ze spalaniem 
wewnętrznym o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm3 lub innym silnikiem 
o maksymalnej użytecznej mocy wyjściowej nieprzekraczającej 4 kW, którego prędkość 
konstrukcyjna nie przekracza 45 km/h, a masa własna jest nie większa niż 350 kg”.

Zasadnicza różnica między obiema definicjami polega na tym, iż podczas gdy rozporządzenie 
ministerialne 5/1990.(IV.12.) KöHÉM wyznacza na poziomie 50 cm3 maksymalną pojemność 
skokową w przypadku silników z zapłonem iskrowym zgodnie z dyrektywą 2002/24/WE, 
wspólne rozporządzenie ministerialne 1/1975(II.5) KPM-BM w sprawie uregulowań 
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dotyczących ruchu drogowego (węgierski kodeks drogowy) zawiera ten sam maksymalny 
limit dla wszystkich silników ze spalaniem wewnętrznym. 

Oznacza to, że choć dyrektywa 2002/24/WE nie obejmuje maksymalnej pojemności skokowej 
silnika dla pojazdów zaliczanych do kategorii L6e wyposażonych w silnik dieslowski (co jest 
przedmiotem skargi składającego petycję), prawodawstwo węgierskie uwzględnia taki górny 
limit w definicji zapisanej w węgierskim kodeksie drogowym.

Komisja rozumie, że węgierski Krajowy Urząd ds. Transportu uważa pojazdy czterokołowe 
wyposażone zazwyczaj w silniki Diesla za samochody kategorii M1 ze względu na to, że nie 
spełniają one zapisanego w węgierskim kodeksie drogowym wymogu maksymalnej 
pojemności skokowej silnika wynoszącej 50 cm3.

W odniesieniu do praw jazdy wymaganych w przypadku tych kategorii pojazdów definicja 
kategorii pojazdów zawarta jest w art. 4 dyrektywy 2006/126/WE. Pod tym względem 
dyrektywa 2006/126/WE odnosi się do dyrektywy 2002/24/WE. W szczególności prawo 
jazdy kategorii „AM” dotyczy lekkich pojazdów czterokołowych zdefiniowanych w art. 1 
ust. 3 lit. a) dyrektywy 2002/24/WE, a prawo jazdy kategorii „B1” pojazdów czterokołowych 
zdefiniowanych w art. 1 ust. 3 lit. b) tej samej dyrektywy.

W odniesieniu do pojazdów L6e, których masa bez ładunku nie przekracza 350 kg, 
obowiązuje prawo jazdy kategorii AM.

Wniosek

Ponieważ informacje przekazane przez składającego petycję pozwalają sądzić, że węgierskie 
prawodawstwo definiujące pojazdy czterokołowe (wspólne rozporządzenie ministerialne 
1/1975(II.5) KPM-BM w sprawie uregulowań dotyczących ruchu drogowego (węgierski 
kodeks drogowy)) jest niezgodne z definicjami zawartymi w dyrektywie 2002/24/WE, 
Komisja podejmie działania w celu zbadania przedmiotowej sprawy z udziałem władz 
węgierskich. Komisja Petycji zostanie powiadomiona o wnioskach Komisji po zakończeniu 
dochodzenia.

4. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 25 marca 2010 r.

W piśmie do przewodniczącego Parlamentu Europejskiego z dnia 1 listopada 2009 r. 
składający petycję uznaje, że obecnie władze węgierskie poprawnie klasyfikują lekkie 
pojazdy czterokołowe dla celów wprowadzania ich do obrotu. Jest on natomiast 
zaniepokojony w związku z domniemaną dyskryminacją wynikającą z wymogu posiadania 
prawa jazdy kategorii „B” w przypadku prowadzenia lekkiego pojazdu czterokołowego.

Jak zaznaczono w poprzednim komunikacie dla składającego petycję, Komisja uznała, że 
przedmiotowy przypadek należy zbadać wraz z władzami węgierskimi, a zatem sprawę tę 
przedłożono w ramach programu pilotażowego UE, tak aby uzyskać szybkie i efektywne 
rozwiązanie (nr ref. 618/09/ENTR). W piśmie z dnia 19 października 2009 r. zwrócono się do 
rządu węgierskiego o przekazanie informacji na temat prawodawstwa dotyczącego 
wprowadzania do obrotu lekkich pojazdów czterokołowych oraz odnośnej klasyfikacji 
stosowanej przez właściwe władze.
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Rząd węgierski udzielił odpowiedzi w piśmie z dnia 28 grudnia 2009 r. W swojej odpowiedzi 
rząd węgierski oświadcza, że rozporządzenie ministerialne 5/1990 (IV.12), transponujące 
dyrektywę 2002/24/WE, reguluje kwestie homologacji typu oraz wprowadzania do obrotu 
lekkich pojazdów czterokołowych. W tym kontekście rząd węgierski stwierdza, że definicja 
lekkich pojazdów czterokołowych jest zgodna z dyrektywą 2002/24/WE, zaś Krajowy Urząd 
ds. Transportu klasyfikuje pojazdy zgodnie z tą definicją dla celów ich homologacji typu oraz 
wprowadzania do obrotu. Z drugiej strony w kodeksie drogowym nie klasyfikuje się tych 
pojazdów dla wspomnianych celów. W kodeksie drogowym określa się natomiast warunki 
korzystania z pojazdów na drodze oraz kategorię wymaganego prawa jazdy. Dyrektywa 
2006/126/WE w sprawie praw jazdy, która powinna zostać przetransponowana do dnia
19 stycznia 2011 r., czyni obowiązkowym wprowadzenie kategorii prawa jazdy „AM” czy 
„B1” odpowiednio w odniesieniu do kategorii L6e (lekkich) i L7e (pozostałych) pojazdów 
czterokołowych. Rząd węgierski stwierdza, że zakończenia opracowywania poprawek 
legislacyjnych niezbędnych dla dokonania transpozycji dyrektywy 2006/126/WE należy 
spodziewać się w 2010 roku. 

Na podstawie dochodzenia Komisja doszła do wniosku, że prawodawstwo węgierskie 
poprawnie transponuje dyrektywę 2002/24/WE. Ponadto nic nie sugeruje, by władze 
węgierskie niewłaściwie klasyfikowały lekkie pojazdy czterokołowe dla celów ich 
homologacji typu i wprowadzania do obrotu. Zawarte w kodeksie drogowym przepisy 
regulujące wymogi w zakresie prawa jazdy na lekkie pojazdy czterokołowe nie wchodzą 
w zakres dyrektywy 2002/24/WE i dlatego nie można mówić o naruszeniu przepisów 
przedmiotowej dyrektywy.


