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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 1172/2011, którą złożył W.M. (Niemcy) w sprawie regulacji 
dotyczących dopuszczalnej masy całkowitej samochodów osobowych, 
ciężarówek i przyczep kempingowych

1. Streszczenie petycji

Składający petycję wzywa do zmiany metody podziału na samochody osobowe i ciężarówki 
na podstawie dopuszczalnej masy całkowitej. Proponuje on, by pojazdy o maksymalnej masie 
do 7,5 tony uznawać za samochody osobowe lub by wprowadzić termin „pojazd 
komercyjny”, tak aby można było odróżnić pojazdy osobowe od ciężarówek. Według 
składającego petycję centra licznych miast są obecnie zamknięte dla pojazdów o masie 
większej niż 3,8 tony, niezależnie od ich wielkości. Do tej kategorii zalicza się wiele przyczep 
kempingowych. W rezultacie posiadacze przyczep kempingowych nie mogą korzystać ze 
swoich pojazdów w celu, w którym je zakupili. Składający petycję zaznacza, że autobusy są 
często większe i cięższe, a jednak nie wchodzą w zakres systemu masy całkowitej.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 22 lutego 2012 r. Zwrócono się do Komisji o 
dostarczenie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 27 czerwca 2012 r.

Ustawodawstwo dotyczące homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep (dyrektywa 
ramowa 2007/46/WE1) ustanawia ogólne definicje kategorii pojazdów odnośnie do 

                                               
1 Dyrektywa 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 września 2007 r. ustanawiająca ramy dla 
homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych 
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konstrukcji pojazdów w Unii. Istotną cechą jest zdolność pojazdów do przewozu głównie 
osób lub towarów, co pozwala na rozróżnienie między pojazdami kategorii M (pojazdy 
silnikowe zaprojektowane do przewozu osób) i pojazdami kategorii N (zaprojektowanymi do 
przewozu towarów). Kategorie te następnie podzielone są w zależności od liczby pasażerów 
(w odniesieniu do kategorii M) i technicznie dopuszczalnej maksymalnej masy całkowitej 
pojazdu (w odniesieniu do kategorii N).

Ustawodawstwo dotyczące homologacji nie wprowadza ograniczeń odnośnie maksymalnej 
masy dla pojazdów kategorii M1 (tzn. pojazdów mających nie więcej niż osiem miejsc 
siedzących z wyjątkiem miejsca kierowcy). Nie ogranicza również maksymalnej masy 
samochodów kempingowych (tzn. samochody mieszkalne mające nie więcej niż osiem miejsc 
siedzących z wyjątkiem miejsca kierowcy), podczas gdy powszechną praktyką jest 
konstruowanie takich samochodów przy wykorzystaniu podwozia z kabiną pojazdów 
kategorii N1, dla których maksymalna masa ograniczona jest do 3 500 kg. Wiele 
samochodów kempingowych jest zatem homologowanych z dopuszczeniem maksymalnej 
masy 3 500 kg.

Rozróżnienie między pojazdami komercyjnymi i niekomercyjnymi, które proponuje 
składający petycję, jest już do pewnego stopnia odzwierciedlone w ustawodawstwie UE 
mającym zastosowanie do ruchu i eksploatacji pojazdów, które zazwyczaj skupia się na 
pojazdach komercyjnych wykorzystywanych w działalności przyczyniającej się do rozwoju 
rynku wewnętrznego. Na przykład ustawodawstwo dotyczące dostępu do rynku transportu 
drogowego ma zastosowanie wyłącznie w przypadku transportu komercyjnego i nie obejmuje 
pojazdów o masie mniejszej niż 3,5 tony ani pojazdów, które ze względu na swoją 
konstrukcję i wyposażenie nadają się do przewozu więcej niż dziewięciu osób, włączając 
kierowcę1. Inny przykład: samochody prywatne i samochody kempingowe nie podlegają 
przepisom EU dotyczącym systemów pobierania opłat drogowych2, które odnoszą się do 
pojazdów powyżej 3,5 tony używanych lub przeznaczonych do przewozu towarów w 
transporcie drogowym.

Systemy transportu miejskiego stanowią nieodłączny element europejskiego systemu 
transportu i jako takie są integralną częścią wspólnej polityki transportowej na mocy art. 70 
do 80 Traktatu WE. Komisja uznała już jednak w swoim planie działania na rzecz mobilności 
w miastach3, że przepisy dotyczące wstępu do centrów miast zależą od uwarunkowań 
lokalnych. Organy lokalne jako takie są najwłaściwsze w kwestii podejmowania decyzji w 
sprawie odpowiednich ograniczeń zgodnie z zasadą pomocniczości. Takie restrykcje mogą 
wynikać z ograniczeń w zakresie przepustowości infrastruktury miejskiej, z ograniczenia 
poziomu hałasu, ochrony ośrodków historycznych, itp. Organy miejskie i lokalne są również 
najwłaściwsze w kwestii dokonania oceny tego, jakie pojazdy są potrzebne dla zapewnienia 
dostępności centrów miast oraz wydajnego funkcjonowania transportu publicznego, w tym 

                                                                                                                                                  
przeznaczonych do tych pojazdów (dyrektywa ramowa).
1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1073/2009 z dnia 21 października 2009 r. w 
sprawie wspólnych zasad dostępu do międzynarodowego rynku usług autokarowych i autobusowych.
2 Dyrektywa 1999/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania 
opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe.
3 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego 
i Komitetu Regionów - Plan działania na rzecz mobilności w miastach (COM/2009/0490 końcowy).
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autobusów i autokarów. Jednak zgodnie z priorytetami określonymi w planie działania na 
rzecz mobilności w miastach Komisja wspiera wymianę najlepszych praktyk oraz 
koordynację między właściwymi organami w tej dziedzinie.

Podsumowanie
Komisja wskazuje, że wiele kwestii poruszonych w tej petycji podlega kompetencjom 
organów lokalnych, regionalnych czy krajowych. Komisja zwraca uwagę składającego 
petycję na koordynację i wymianę najlepszych praktyk w ramach planu działania na rzecz 
mobilności w miastach.

Komisja nie zamierza wprowadzać zmian do ustawodawstwa dotyczącego homologacji, które 
także wchodzi w skład ponad 120 regulaminów Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ. 


