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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 1011/2011, którą złożył Jens Wiedenmann (Niemcy) z podpisami w 
liczbie 41, w sprawie wprowadzenia obowiązkowego ABS w przypadku 
pojazdów w UE

1. Streszczenie petycji

Składający petycję jest przeciwny propozycji wprowadzenia obowiązkowego ABS (układu 
zapobiegającego blokowaniu kół) w przypadku pojazdów w UE. Przekonuje on, że w 
związku z tymi działaniami UE wykracza poza swoje kompetencje oraz że przedmiotowy 
środek jest dysproporcjonalny. Domaga się on wycofania tego środka.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 6 stycznia 2012 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 16 marca 2012 r.

W 2008 r. w wypadkach drogowych w Europie zginęło 5520 kierowców pojazdów 
dwukołowych. Natomiast liczba osób poważnie rannych jest szacowana na 5,5 do 13 razy 
większą niż liczba ofiar śmiertelnych. Liczba niegroźnych urazów wśród kierowców 
biorących udział w wypadkach drogowych może dotyczyć rocznie od 66 000 do 155 000 
kierowców w Unii Europejskiej. Jednym z najtańszych środków bezpieczeństwa w regulacji 
homologacji typu pojazdu, wskazanym i ocenionym przez Komisję w pełnej ocenie skutków1, 
jest obowiązkowe stosowanie udoskonalonych układów hamulcowych w motocyklach.

Istnieje tylko jedna udoskonalona technologia hamulcowa, która może sobie poradzić z 

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010SC1152:en:NOT
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niebezpiecznym działaniem blokady kół podczas gwałtownego hamowania, i jest to układ 
zapobiegający blokowaniu kół. Układ zapobiegający blokowaniu kół przeciwdziała upadkowi 
kierowcy w czasie gwałtownego hamowania, co daje duże szanse uniknięcia wypadku. 
Pomaga on także ograniczyć drogę hamowania nawet w przypadku zmieniających się 
warunków na drodze oraz wpływa na zwiększenie pewności siebie kierowcy przy używaniu 
hamulców w pełnym zakresie.

Wady i zalety obowiązkowego stosowania udoskonalonych układów hamulcowych zostały 
poddane ocenie skutków w oparciu o specjalistyczną literaturę oraz wyniki najnowszych 
analiz danych na temat wypadków oraz danych powypadkowych. Analizy te uwzględniały 
kwestie ochrony środowiska, aspekty ekonomiczne i społeczne, a także wydajność, 
skuteczność i spójność z odnośnymi regulacjami prawnymi. Poza korzyściami ze 
zmniejszenia szkodliwych skutków wypadków drogowych średnia korzyść ze stosowania 
układów zapobiegających blokowaniu kół – nie tylko dla konsumentów, ale także korzyść 
społeczna – została oceniona na trzykrotnie przewyższającą ich koszty; oczekuje się także, że 
życie około 6000 osób zostanie uratowane w okresie dziesięciu lat po wprowadzeniu tego 
środka. Stosowanie każdej technologii ma swoje wady i zalety. W przypadku układu 
zapobiegającego blokowaniu kół jest znacznie więcej zalet niż wad. Komisja jest zatem 
przekonana, że zaproponowany środek jest zdecydowanie w interesie konsumentów oraz 
stanowi korzyść dla wszystkich obywateli UE.

Co się tyczy wyboru instrumentu prawnego, skorzystanie z rozporządzenia raczej niż zmiana 
obecnie obowiązującej dyrektywy ramowej1jest zgodne z zasadami dotyczącymi lepszego 
stanowienia prawa i z zaleceniami sprawozdania CARS 21, które przedstawia strategię 
konkurencyjnego systemu prawnego dla przemysłu motoryzacyjnego w Unii Europejskiej w 
XXI w. Właściwym krokiem wydaje się zatem uchylenie wszystkich dyrektyw, nie 
ograniczając przy tym poziomu ochrony. Wymogi zawarte w tych dyrektywach powinno się 
uwzględnić w proponowanym rozporządzeniu lub w aktach delegowanych przyjętych na jego 
podstawie oraz w razie potrzeby należałoby zastąpić je odniesieniami do odpowiadających 
uregulowań Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG 
ONZ). Komisja zobowiązuje się do wprowadzenia tego uproszczenia, dlatego też wnioskuje o 
to, aby rozporządzenie zastąpiło dyrektywę ramową.

Wniosek

Po prawie siedmiu latach konsultacji z zainteresowanymi stronami i dokładnej analizie 
przeprowadzonej w tym czasie przez służby Komisji uwzględniającej ich komentarze 
Komisja uznała, że przed przyjęciem wniosku w tej sprawie w październiku 2010 r. spełnione 
zostały zasady proporcjonalności i pomocniczości. Od tego czasu wniosek jest w Radzie i 
Parlamencie Europejskim, którzy zgodnie z art. 294 TFUE wnikliwie go analizują i mają 
podjąć ostateczną decyzję w tej sprawie. 

                                               
1 Dz.U. L 124/1 z 9.5.2002, s. 1.


