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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

1. Wprowadzenie
Wymagania w zakresie homologacji typu dotyczące pojazdów kategorii L są obecnie 
określone w dyrektywie ramowej 2002/24/WE i 14 innych odsyłających do niej dyrektywach. 
„Kategoria L” obejmuje szeroką gamę pojazdów: rowery elektryczne, motorowery, 
motocykle dwu- lub trzykołowe, czterokołowce i czterokołowce drogowe z nadwoziem.
Komisja zamierza zaktualizować obecne ramy prawne, aby osiągnąć następujące główne cele:

 Uproszczenie ram prawnych. Dyrektywa 2002/24/WE wraz z 14 powiązanymi z nią 
dyrektywami zostanie uchylona i zastąpiona proponowanym rozporządzeniem 
określającym przepisy podstawowe i zakres ich stosowania. Wszelkie szczegółowe 
wymogi techniczne zostaną określone na późniejszym etapie w aktach delegowanych. 
Ponadto Komisja zamierza dążyć do harmonizacji międzynarodowej.

 Obniżenie emisji. Komisja proponuje trzyetapowe podejście, zakładające 
wprowadzanie za każdym razem bardziej rygorystycznych limitów emisji dla 
pojazdów kategorii L.

 Poprawa bezpieczeństwa drogowego. Zaproponowano trzy główne wymogi 
bezpieczeństwa funkcjonalnego w celu rozwiązania problemu słabych wyników 
pojazdów kategorii L w zakresie bezpieczeństwa drogowego: obowiązkowy układ 
przeciwblokujący (ABS) w motocyklach o średnich i wysokich osiągach, 
zapobieganie niepożądanym manipulacjom przy mechanizmie napędowym oraz 
automatyczny włącznik świateł.

 Lepsze uwzględnienie nowych technologii przez zajęcie się problemem braku ogólnych 
ram prawnych dotyczących np. pojazdów o napędzie elektrycznym lub hybrydowym.

 Poprawa nadzoru rynkowego w celu zapobieżenia wprowadzaniu na rynek UE 
pojazdów, systemów, komponentów niezgodnych z wymogami w zakresie 
homologacji typu.

2. Aspekty wniosku dotyczące transportu
2.1 Bezpieczeństwo drogowe:

Obecnie każdego roku na drogach UE ginie około 6 000 kierowców dwukołowych pojazdów 
silnikowych. Kierowcy dwukołowych pojazdów silnikowych stanowią 16% wszystkich 
śmiertelnych ofiar wypadków drogowych w UE, chociaż liczba przejeżdżanych przez nich 
kilometrów to jedynie 2% ogółu. Kierowcy ci są narażeni na wypadki średnio 18 razy 
bardziej niż kierowcy samochodów. Liczba śmiertelnych ofiar wypadków drogowych 
wprawdzie zmniejszyła się znacznie w ubiegłym dziesięcioleciu, jednak nie dotyczy to 
kierowców dwukołowych pojazdów silnikowych. 

2.1.1 Układ przeciwblokujący (ABS):

Komisja proponuje obowiązkowe wyposażanie niektórych kategorii motocykli w układ 
przeciwblokujący (ABS). Pozytywny wpływ ABS na bezpieczeństwo kierowców 
dwukołowych pojazdów silnikowych jest dobrze udokumentowany w wielu badaniach. 
Szacuje się, że dzięki zastosowaniu ABS można by zapobiec 20-35% wypadków oraz 
znacznie złagodzić skutki wielu innych. Sprawozdawca w pełni popiera to podejście. 
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Obowiązek montażu ABS powinien jednak zostać rozszerzony na podkategorię L3e-A1 
(motocykle o niskich osiągach). We wniosku Komisji zaproponowano pozostawienie 
producentom decyzji o wyposażaniu pojazdów tej kategorii albo w ABS, albo w mniej 
skuteczny kombinowany układ hamulcowy. Układy przeciwblokujące w motocyklach o 
niskich osiągach wydają się tym bardziej konieczne, że motocykle tej kategorii to często 
pierwsze pojazdy młodych kierowców.  

2.1.2 Automatyczny włącznik świateł (AHO)

Komisja proponuje, aby najpóźniej do 2013 r. wprowadzono obowiązek wyposażania 
wszystkich pojazdów kategorii L w automatyczny włącznik świateł, tak aby były one lepiej 
widoczne dla innych uczestników ruchu.  Sprawozdawca w pełni popiera propozycję Komisji. 
Środek ten staje się tym bardziej istotny, że od bieżącego roku wszystkie nowe samochody 
pasażerskie muszą być wyposażone w światła dzienne, co zmniejszy relatywną widoczność 
kierowców dwukołowych pojazdów silnikowych. 

2.1.3 Pojazdy przeznaczone do użytku poza drogami

W art. 2 ust. 2 z zakresu stosowania rozporządzenia wyłączono „pojazdy przeznaczone przede 
wszystkim do użytku poza drogami”. Wydaje się, że przyniosłoby to skutki odwrotne od 
zamierzonych pod względem bezpieczeństwa drogowego. Wiele tych pojazdów 
przeznaczonych do użytku poza drogami (np. motocykle enduro, trialowe i pojazdy terenowe) 
może być – i często jest – wykorzystywanych także na drogach publicznych. Powinny one 
zatem również spełniać niezbędne wymogi bezpieczeństwa funkcjonalnego obowiązujące 
przy użytkowaniu na drogach. Sprawozdawca proponuje utworzenie dodatkowej podkategorii 
pojazdów, obejmującej motocykle enduro i motocykle trailowe, a także pojazdy terenowe.

2.1.4 Normy testów zderzeniowych
Pojazdy kategorii L nie podlegają jeszcze wymogom dotyczącym testów zderzeniowych 
przed dopuszczeniem do sprzedaży w UE. W szczególności czterokołowce i czterokołowce 
drogowe z nadwoziem często wydają się bezpieczniejsze niż w rzeczywistości. Ryzyko 
śmiertelnych obrażeń jest w tych pojazdach o wiele wyższe niż w samochodach pasażerskich.  
Komisja powinna zatem starannie rozważyć możliwość wprowadzenia takich norm 
w przyszłości, a także uwzględnić nowe technologie w przyszłości. 

2.2 Emisja

Wprawdzie liczba kilometrów przejeżdżanych przez pojazdy kategorii L stanowi jedynie 3% 
ogółu, jednak ilość emitowanych przez nie substancji toksycznych jest nieproporcjonalnie 
wysoka. Bez wprowadzenia dalszych środków ograniczenie emisji pochodzących z innych 
kategorii transportu drogowego automatycznie spowoduje wzrost udziału pojazdów 
kategorii L w całkowitym poziomie emisji.

Komisja proponuje zaostrzenie wymogów dotyczących emisji w ramach homologacji typu 
w odniesieniu do nowych typów pojazdów kategorii L.
 Euro 3 (Euro 4 dla motocykli kategorii L3e): 2014;
 Euro 4 (Euro 5 dla motocykli kategorii L3e): 2017;
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 Euro 5 (Euro 6 dla motocykli kategorii L3e): 2020.

Zasadniczo sprawozdawca zgadza się z zaproponowanymi pułapami emisji 
i harmonogramem. Poziom Euro 4 dla motorowerów należałoby jednak wprowadzić 3 lata 
wcześniej, gdyż motorowery są podkategorią emitującą najwięcej zanieczyszczeń.

POPRAWKI

Komisja Transportu i Turystyki zwraca się do Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony 
Konsumentów, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim 
sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Niniejsze rozporządzenie ma na celu 
ustanowienie zharmonizowanych 
przepisów dotyczących homologacji 
pojazdów kategorii L, aby zapewnić 
funkcjonowanie rynku wewnętrznego.
Pojazdy kategorii L to pojazdy dwu-, trzy-
lub czterokołowe, takie jak dwukołowe 
pojazdy silnikowe, pojazdy trzykołowe, 
czterokołowce drogowe i czterokołowce 
drogowe z nadwoziem. Dodatkowymi 
celami są: uproszczenie istniejących ram 
prawnych, przyczynienie się do niższego, 
bardziej współmiernego udziału emisji w 
emisjach z transportu drogowego ogółem,
zwiększenie ogólnego poziomu 
bezpieczeństwa, dostosowanie do postępu 
technicznego i wzmocnienie przepisów 
dotyczących nadzoru rynku.

3. Niniejsze rozporządzenie ma na celu 
ustanowienie zharmonizowanych 
przepisów dotyczących homologacji 
pojazdów kategorii L, aby zapewnić 
funkcjonowanie rynku wewnętrznego.
Pojazdy kategorii L to pojazdy dwu-, trzy-
lub czterokołowe, takie jak dwukołowe 
pojazdy silnikowe, pojazdy trzykołowe, 
czterokołowce drogowe, pojazdy terenowe 
(ATV) i czterokołowce drogowe z 
nadwoziem. Dodatkowymi celami są: 
uproszczenie istniejących ram prawnych, 
przyczynienie się do niższego, bardziej 
współmiernego udziału emisji w emisjach 
z transportu drogowego ogółem, 
zwiększenie ogólnego poziomu 
bezpieczeństwa, dostosowanie do postępu 
technicznego i wzmocnienie przepisów 
dotyczących nadzoru rynku.

Uzasadnienie

Niniejszym rozporządzeniem należy objąć również pojazdy terenowe, aby zapobiec 
niewłaściwemu wykorzystywaniu rozróżnienia na pojazdy drogowe i pojazdy przeznaczone do 
użytku poza drogami. Liczne z tych pojazdów terenowych mogą być – i często są –
wykorzystywane także na drogach publicznych. Powinny zatem również spełniać minimalne 
wymogi bezpieczeństwa funkcjonalnego dotyczące użytkowania na drogach. 
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Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 9 a preambuły (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9a) kierowcy pojazdów kategorii L należą 
do grupy narażonych na zagrożenia 
użytkowników dróg, o najwyższym wśród 
wszystkich użytkowników dróg odsetku 
ofiar śmiertelnych i obrażeń. Niniejsze 
rozporządzenie powinno zatem być zgodne 
z europejską polityką bezpieczeństwa 
drogowego na lata 2011-2020 
i wprowadzać skuteczne podstawowe 
środki bezpieczeństwa, tak aby kierowcy 
mogli korzystać z pojazdów wyposażonych 
w najbezpieczniejsze technologie dostępne 
w rozsądnej cenie. Obok wymogów 
związanych z bezpiecznym pokonywaniem 
zakrętów, oświetleniem i środkami 
zabezpieczającymi przed niepożądanymi 
manipulacjami niniejsze rozporządzenie 
wprowadza obowiązkowe stosowanie 
układu przeciwblokującego (ABS) 
w nowych motocyklach niektórych 
kategorii. Skuteczność wybranych 
środków bezpieczeństwa, które należy 
uzupełnić lepszymi programami 
szkoleniowymi i edukacyjnymi dla 
kierowców kategorii L oraz dostosowaną 
infrastrukturą drogową, dobrze 
przetestowano i udowodniono w licznych 
badaniach i analizach.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 9 b preambuły (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9b) w wielu państwach członkowskich 
kierowcy motorowerów i motocykli mają 
obowiązek stosowania świateł w ciągu 
dnia. Aby poprawić bezpieczeństwo 
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kierowców motorowerów i motocykli, 
należy nałożyć na te pojazdy obowiązek 
wyposażenia w światła automatyczne. 
Zważywszy na fakt, że obowiązkiem tym 
objęto również pojazdy czterokołowe, 
istnieje bezsprzeczne ryzyko, że kierowcy 
pojazdów dwukołowych mogą stracić 
swoją przewagę pod kątem widoczności, z 
której wcześniej korzystali. Komisja 
powinna zatem zaproponować – w swoim 
sprawozdaniu w sprawie stosowania 
niniejszego rozporządzenia – nowe środki 
i dodatkowe świetlne urządzenia 
bezpieczeństwa, które umożliwią 
przywrócenie utraconej przewagi pod 
kątem widoczności. 

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 9 c preambuły (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9c) aby ułatwić wprowadzenie obowiązku 
montażu ABS w motocyklach o niskich 
osiągach podkategorii L3e-A1 państwa 
członkowskie powinny mieć możliwość 
zastosowania przejściowych zachęt 
finansowych lub podatkowych dla 
producentów lub konsumentów.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

17. Komisja powinna posiadać 
uprawnienia do przyjmowania aktów 
delegowanych zgodnie z art. 290 TFUE w 
odniesieniu do: funkcjonalnego
bezpieczeństwa i efektywności 
środowiskowej, badań, dostępu do 
informacji dotyczących naprawy i 

17. Komisja powinna posiadać 
uprawnienia do przyjmowania aktów 
delegowanych zgodnie z art. 290 TFUE w 
odniesieniu do: funkcjonalnego 
bezpieczeństwa i efektywności 
środowiskowej, badań, dostępu do 
informacji dotyczących naprawy i 
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konserwacji pojazdów oraz wyznaczenia 
placówek technicznych i określenia ich 
szczególnych dozwolonych zadań, w celu 
uzupełnienia lub zmiany niektórych innych 
niż istotne elementów aktów 
legislacyjnych za pomocą przepisów o 
zastosowaniu ogólnym. Uprawnienia te nie 
powinny obejmować możliwości zmiany 
dat wprowadzenia w życie, ustanowionych 
w załączniku IV, lub dopuszczalnych 
wartości emisji, ustanowionych w 
załączniku VI. Zmiany tych dat lub 
wartości powinny być dokonywane w 
drodze zwykłej procedury ustawodawczej, 
ustanowionej w art. 114 TFUE.

konserwacji pojazdów oraz wyznaczenia 
placówek technicznych i określenia ich 
szczególnych dozwolonych zadań, w celu 
uzupełnienia lub zmiany niektórych innych 
niż istotne elementów aktów 
legislacyjnych za pomocą przepisów o 
zastosowaniu ogólnym. Uprawnienia te nie 
powinny obejmować możliwości zmiany 
dat wprowadzenia w życie, ustanowionych 
w załączniku IV, lub dopuszczalnych 
wartości emisji, ustanowionych w 
załączniku VI, lub zaostrzonych wymogów 
w zakresie bezpieczeństwa 
funkcjonalnego, ustanowionych w 
załączniku VIII. Zmiany tych dat, 
ogólnych wymogów lub wartości powinny 
być dokonywane w drodze zwykłej 
procedury ustawodawczej, ustanowionej w 
art. 114 TFUE.

Uzasadnienie

Zaostrzone wymogi bezpieczeństwa funkcjonalnego stanowią kluczowy element służący 
zapewnieniu bezpiecznego korzystania z pojazdów objętych przedmiotowym rozporządzeniem, 
dlatego należy wyraźnie zaznaczyć, że załącznik VIII może zostać zmieniony wyłącznie 
w drodze zwykłej procedury ustawodawczej.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(g) pojazdów przeznaczonych przede 
wszystkim do użytku poza drogami i 
zaprojektowanych do jazdy po 
powierzchniach nieutwardzonych;

(g) pojazdów przeznaczonych przede 
wszystkim do użytku poza drogami i 
zaprojektowanych do jazdy po 
powierzchniach nieutwardzonych, z 
wyjątkiem pojazdów do użytku 
specjalnego zdefiniowanych w art. 4 i w 
załączniku I;

Uzasadnienie

W art. 2 ust. 2 z zakresu stosowania rozporządzenia wyłączono „pojazdy przeznaczone przede 
wszystkim do użytku poza drogami”. Wydaje się, że przyniosłoby to skutki odwrotne od 
zamierzonych pod względem bezpieczeństwa drogowego. Liczne z tych pojazdów 
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przeznaczonych do użytku poza drogami (np. motocykle enduro, trialowe i niektóre 
czterokołowce (pojazdy terenowe)) mogą być – i często są – wykorzystywane także na 
drogach publicznych. Powinny zatem również spełniać minimalne wymogi bezpieczeństwa 
funkcjonalnego dotyczące użytkowania na drogach. Dlatego proponuje się utworzenie 
dodatkowej podkategorii pojazdów, obejmującej motocykle enduro i motocykle trialowe, 
a także pojazdy terenowe.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 53 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

53a. „Motocykl trialowy” oznacza 
dwukołowy pojazd silnikowy o cechach 
opisanych w załączniku I.

Uzasadnienie

Dostosowanie niezbędne do utworzenia nowych podkategorii dla pojazdów przeznaczonych 
do użytku poza drogami, tak aby pojazdy te zostały objęte omawianym rozporządzeniem ze 
względów bezpieczeństwa.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 53 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

53b. „Motocykl enduro” oznacza 
dwukołowy pojazd silnikowy o cechach 
opisanych w załączniku I.

Uzasadnienie

Dostosowanie niezbędne do utworzenia nowych podkategorii dla pojazdów przeznaczonych 
do użytku poza drogami, tak aby pojazdy te zostały objęte omawianym rozporządzeniem ze 
względów bezpieczeństwa.
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Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 57 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

57a. „Pojazd terenowy” oznacza pojazd o 
cechach opisanych w załączniku I.

Uzasadnienie

Dostosowanie niezbędne do utworzenia nowej podkategorii dla pojazdów terenowych, tak aby 
zostały one objęte niniejszym rozporządzeniem ze względów bezpieczeństwa.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Pojazdy kategorii L obejmują dwu-,
trzy- i czterokołowe pojazdy silnikowe 
skategoryzowane w kolejnych punktach 
załącznika I, łącznie z rowerami z 
napędem, dwu- i trzykołowymi 
motorowerami, dwu- i trzykołowymi 
motocyklami, motocyklami z wózkami 
bocznymi, lekkimi i ciężkimi 
czterokołowcami drogowymi oraz lekkimi 
i ciężkimi czterokołowcami drogowymi z 
nadwoziem.

1. Pojazdy kategorii L obejmują dwu-, 
trzy- i czterokołowe pojazdy silnikowe 
skategoryzowane w kolejnych punktach 
załącznika I, łącznie z rowerami 
z napędem, dwu- i trzykołowymi 
motorowerami, dwu- i trzykołowymi 
motocyklami, motocyklami z wózkami 
bocznymi, lekkimi i ciężkimi 
czterokołowcami drogowymi, pojazdami 
terenowymi oraz lekkimi i ciężkimi 
czterokołowcami drogowymi 
z nadwoziem.

Uzasadnienie

Niniejszym rozporządzeniem należy objąć również pojazdy terenowe, aby zapobiec 
niewłaściwemu wykorzystywaniu rozróżnienia na pojazdy drogowe i pojazdy przeznaczone do 
użytku poza drogami. Liczne z tych pojazdów terenowych mogą być – i często są –
wykorzystywane także na drogach publicznych. Powinny zatem również spełniać minimalne 
wymogi bezpieczeństwa funkcjonalnego dotyczące użytkowania na drogach.
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Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – litera c – tiret ii a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iia) użytek specjalny: 
- motocykle enduro;
- motocykle trialowe.

Uzasadnienie

Dostosowanie niezbędne do utworzenia nowych podkategorii dla pojazdów przeznaczonych 
do użytku poza drogami, tak aby pojazdy te zostały objęte omawianym rozporządzeniem ze 
względów bezpieczeństwa.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – litera g – tiret ii a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iia) pojazdy podkategorii L7Ce (pojazdy 
terenowe)

Uzasadnienie

Dostosowanie niezbędne do utworzenia nowych podkategorii dla pojazdów przeznaczonych 
do użytku poza drogami, tak aby pojazdy te zostały objęte omawianym rozporządzeniem ze 
względów bezpieczeństwa.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 3 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Jeżeli importer uznaje lub ma powody, 
by uważać, że pojazd, układ, część lub 
oddzielny zespół techniczny nie jest 
zgodny z wymogami niniejszego 
rozporządzenia, w szczególności nie 
odpowiada homologowanemu typowi, nie 

3. Jeżeli importer uznaje lub ma powody, 
by uważać, że pojazd, układ, część lub 
oddzielny zespół techniczny nie jest 
zgodny z wymogami niniejszego 
rozporządzenia, w szczególności nie 
odpowiada homologowanemu typowi,
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wolno mu sprzedawać lub rejestrować 
pojazdu, układu, części lub oddzielnego 
zespołu technicznego, dopóki nie zostanie 
zapewniona zgodność produktu. Ponadto 
jeżeli uznaje on lub ma powody, by 
uważać, że pojazd, układ, część lub 
oddzielny zespół techniczny stanowi 
zagrożenie, informuje on o tym producenta 
i organ nadzoru rynku.

kontaktuje się z właściwymi organami i
nie wolno mu sprzedawać lub rejestrować 
pojazdu, układu, części lub oddzielnego 
zespołu technicznego, dopóki nie uzyska 
potwierdzenia od właściwych organów, że 
jest to zgodne z niniejszym 
rozporządzeniem. Ponadto jeżeli uznaje on 
lub ma powody, by uważać, że pojazd, 
układ, część lub oddzielny zespół 
techniczny stanowi zagrożenie, informuje 
on o tym producenta i organ nadzoru 
rynku.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Jeżeli dystrybutor uznaje lub ma 
powody, by uważać, że pojazd, układ, 
część lub oddzielny zespół techniczny nie 
jest zgodny z wymogami niniejszego 
rozporządzenia, nie wolno mu sprzedawać 
lub rejestrować pojazdu, układu, części lub 
oddzielnego zespołu technicznego i musi 
on zapobiec przekazaniu produktu do 
eksploatacji, dopóki nie zostanie 
zapewniona zgodność produktu.

1. Jeżeli dystrybutor uznaje lub ma 
powody, by uważać, że pojazd, układ, 
część lub oddzielny zespół techniczny nie 
jest zgodny z wymogami niniejszego 
rozporządzenia, kontaktuje się z 
właściwymi organami i nie wolno mu 
sprzedawać lub rejestrować pojazdu, 
układu, części lub oddzielnego zespołu 
technicznego, dopóki nie uzyska 
potwierdzenia od właściwych organów, że 
jest to zgodne z niniejszym 
rozporządzeniem; musi on też zapobiec 
przekazaniu produktu do eksploatacji, 
dopóki nie zostanie zapewniona zgodność 
produktu.

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W cztery lata po dacie określonej w art. 
82 akapit 2 wszystkie nowe pojazdy 
podkategorii L1Be, L3e, L5e, L6Ae i L7Ae 

1. W cztery lata po dacie określonej 
w art. 82 akapit 2 wszystkie nowe pojazdy 
podkategorii L1Be, L3e, L5e, L6Ae, L7Ae
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muszą być wyposażone w pierwszy etap 
systemu diagnostyki pokładowej (OBD), 
który monitoruje i informuje o ciągłości 
obwodu elektrycznego, skróconych i 
otwartych obwodach elektrycznych, o 
racjonalności obwodu silnika i systemach 
sterowania pojazdem (OBD I).

i L7Ce muszą być wyposażone w pierwszy 
etap systemu diagnostyki pokładowej
(OBD), który monitoruje i informuje 
o ciągłości obwodu elektrycznego, 
skróconych i otwartych obwodach 
elektrycznych, o racjonalności obwodu 
silnika i systemach sterowania pojazdem
(OBD I).

Uzasadnienie

Dostosowanie niezbędne do utworzenia nowej podkategorii dla pojazdów terenowych, tak aby 
zostały one objęte omawianym rozporządzeniem ze względów bezpieczeństwa.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Po potwierdzeniu w decyzji przyjętej 
przez Komisję zgodnie z art. 21 ust. 4, w 
osiem lat po dacie określonej w art. 82 
akapit drugi, wszystkie nowe pojazdy 
podkategorii L1Be, L3e, L5e, L6Ae i L7Ae 
muszą być także dodatkowo wyposażone w 
drugi etap systemu diagnostyki pokładowej
(OBD II), który oprócz OBD I, monitoruje 
nie tylko całkowite awarie, ale także 
pogorszenie się układów, części i 
oddzielnych zespołów technicznych w 
ciągu okresu użytkowania pojazdu, pod 
warunkiem, że w badaniu, o którym mowa 
w art. 21 ust. 4 i 5, zostanie udowodniona 
jego opłacalność.

4. Po potwierdzeniu w decyzji przyjętej 
przez Komisję zgodnie z art. 21 ust. 4, 
w osiem lat po dacie określonej w art. 82 
akapit drugi, wszystkie nowe pojazdy 
podkategorii L1Be, L3e, L5e, L6Ae, L7Ae
i L7Ce muszą być także dodatkowo 
wyposażone w drugi etap systemu 
diagnostyki pokładowej (OBD II), który 
oprócz OBD I, monitoruje nie tylko 
całkowite awarie, ale także pogorszenie się 
układów, części i oddzielnych zespołów 
technicznych w ciągu okresu użytkowania 
pojazdu, pod warunkiem, że w badaniu, 
o którym mowa w art. 21 ust. 4 i 5, 
zostanie udowodniona jego opłacalność.

Uzasadnienie

Dostosowanie niezbędne do utworzenia nowej podkategorii dla pojazdów terenowych, tak aby 
zostały one objęte niniejszym rozporządzeniem ze względów bezpieczeństwa.
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Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 80 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Na podstawie informacji dostarczonych 
na mocy ust. 1 Komisja składa 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie na temat stosowania 
niniejszego rozporządzenia nie później niż 
dnia 1 stycznia 2019 r.

(2. Na podstawie informacji dostarczonych 
na mocy ust. 1 Komisja składa 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie na temat stosowania 
niniejszego rozporządzenia nie później niż 
dnia 1 stycznia 2017 r. Sprawozdanie to 
uwzględnia nowe technologie opracowane 
w celu poprawy bezpieczeństwa 
drogowego, takie jak normy testów 
zderzeniowych i dodatkowe wymogi 
bezpieczeństwa funkcjonalnego jak system 
e-call, inteligentne dostosowanie 
prędkości, systemy informowania o 
nadmiernej prędkości na zakrętach, 
automatyczne czujniki ciśnienia w 
oponach oraz nowe rodzaje układów 
świetlnych odróżniające takie pojazdy od 
innych użytkowników drogi. W kontekście 
tego sprawozdania Komisja proponuje 
niezbędne poprawki do niniejszego 
rozporządzenia.

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Kategorie pojazdów i typy pojazdów – kategoria L1Be – kryterium (3)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) maksymalna prędkość konstrukcyjna ≤
25 km/h oraz

(3) maksymalna prędkość konstrukcyjna ≤
45 km/h oraz

Uzasadnienie

Należy dostosować tę kategorię do definicji z prawa jazdy UE.
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Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Kategoria L3e – Podkategoria L3e – Do użytku specjalnego (nowa) – pod 
podkategorią L3e-A3

Poprawka

(8) maksymalna 
wysokość siedzenia: 700 
mm;
(9) minimalny prześwit: 
280 mm;
(10) maksymalna 
pojemność zbiornika 
paliwa: 4 l;
(11) minimalne całkowite 
przełożenie na 
najwyższym biegu 
(przełożenie wstępne * 
przełożenie biegu * 
końcowe przełożenie 
jezdne) 7,5;
(12) masa w stanie 
gotowym do jazdy (bez 
kierowcy) najwyżej 
100 kg oraz

Motocykl trialowy

(13) brak miejsca 
siedzącego dla pasażera.
(8) minimalna wysokość 
siedzenia: 900 mm;
(9) minimalny prześwit: 
310 mm;
(10) minimalne całkowite 
przełożenie na 
najwyższym biegu 
(przełożenie wstępne * 
przełożenie biegu * 
końcowe przełożenie 
jezdne) 6,0;

L3e – Do użytku 
specjalnego

Motocykle enduro

(11) masa w stanie 
gotowym do jazdy (bez 
kierowcy) najwyżej 
140 kg;
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(12) brak miejsca 
siedzącego dla pasażera.

Uzasadnienie

Liczne motocykle enduro i trialowe mogą być – i często są – wykorzystywane także na 
drogach publicznych. Powinny zatem również spełniać minimalne wymogi bezpieczeństwa 
funkcjonalnego dotyczące użytkowania na drogach. Dlatego proponuje się utworzenie 
dodatkowej podkategorii pojazdów, obejmującej motocykle enduro i motocykle trialowe. Co 
do kryteriów podklasyfikacji – jako punkt wyjścia zaproponowano pewne potencjalne 
kryteria, które stanowią obecnie przedmiot dyskusji i mogą zostać jeszcze poprawione w toku 
przedmiotowej procedury ustawodawczej.

Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Kategoria L7e – Podkategoria L7Ce (nowa) – pod podkategorią L7Be-P

Poprawka

(8) maksymalna prędkość 
konstrukcyjna: 60 km/h
(9) siodło
(10) przepustnica 
sterowana kciukiem
(11) Urządzenie 
sprzęgające z tyłu: masa 
holownicza > 4X masa 
własna > 274 kg, jako 
wartość testowa 
wytrzymałości, 
nietraktowana jako 
dopuszczalna masa 
przyczepy
(12) masa w stanie 
gotowym do jazdy 
< 400 kg
(13) prześwit >180 mm

L7Ce Pojazd terenowy

(14) stosunek rozstawu 
osi do prześwitu < 6

Uzasadnienie

Wprawdzie pojazdy terenowe mają służyć przede wszystkim do użytku poza drogami, jednak 
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wiele z nich może być – i często jest – wykorzystywanych także na drogach publicznych. 
Powinny zatem również spełniać minimalne wymogi bezpieczeństwa funkcjonalnego 
dotyczące użytkowania na drogach. Dlatego proponuje się utworzenie dodatkowej 
podkategorii pojazdów, obejmującej pojazdy terenowe. Co do kryteriów podklasyfikacji –
jako punkt wyjścia zaproponowano pewne potencjalne kryteria, które stanowią obecnie 
przedmiot dyskusji i mogą zostać jeszcze poprawione w toku przedmiotowej procedury 
ustawodawczej.

Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – Kategorie pojazdów – wiersz 2 – kolumna 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

L7Ae L7Ae i L7Ce

Uzasadnienie

Pojazdy terenowe (kategoria L7Ce) są w większym lub mniejszym stopniu podobne do 
czterokołowców drogowych (kategoria L7Ae) i dlatego powinny spełniać tego samego typu 
wymogi w zakresie unijnej homologacji typu pojazdów. Szczegółowe wymogi zostałyby 
dostosowane do poszczególnych podkategorii oddzielnie w akcie delegowanym.

Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – wiersz 12 a (nowy)

Poprawka

L7Ce Pojazd terenowy 20

Uzasadnienie

Dostosowanie niezbędne do utworzenia nowych podkategorii dla pojazdów terenowych, tak 
aby pojazdy te zostały objęte omawianym rozporządzeniem ze względów bezpieczeństwa.
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Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VI – (A) Dopuszczalne wartości emisji zanieczyszczeń z rury wydechowej po 
rozruchu silnika zimnego – (A1) – Euro 3(4) – Kategoria pojazdu L1Be – Łączna masa 
wszystkich węglowodorów i tlenków azotu – wiersz 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1200 -

Uzasadnienie

Poziom Euro 4 dla motorowerów powinien zostać wprowadzony 3 lata wcześniej (do 2014 r.), 
gdyż motorowery są kategorią najbardziej problematyczną pod względem emisji.

Poprawka 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VI – (A) Dopuszczalne wartości emisji zanieczyszczeń z rury wydechowej po 
rozruchu silnika zimnego – (A1) – Euro 3(4) – Kategoria pojazdu L1Be – Masa 
wszystkich węglowodorów (THC) – wiersz 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- 630

Uzasadnienie

Poziom Euro 4 dla motorowerów powinien zostać wprowadzony 3 lata wcześniej (do 2014 r.), 
gdyż motorowery są kategorią najbardziej problematyczną pod względem emisji.

Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VI – (A) Dopuszczalne wartości emisji zanieczyszczeń z rury wydechowej po 
rozruchu silnika zimnego – (A1) – Euro 3(4) – Kategoria pojazdu L1Be – Masa tlenków 
azotu (NOx) – wiersz 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- 170

Uzasadnienie

Poziom Euro 4 dla motorowerów powinien zostać wprowadzony 3 lata wcześniej (do 2014 r.), 
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gdyż motorowery są kategorią najbardziej problematyczną pod względem emisji.

Poprawka 26

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VI – (A) Dopuszczalne wartości emisji zanieczyszczeń z rury wydechowej po 
rozruchu silnika zimnego – (A1) – Euro 3(4) – kolumny 1 i 2 – wiersz 7

Tekst proponowany przez Komisję

L5Be Trzykołowy pojazd użytkowy
Poprawka

Trzykołowy pojazd użytkowyL5Be

L7Ce - Pojazd terenowy

Uzasadnienie

Dostosowanie niezbędne do utworzenia nowej podkategorii dla pojazdów terenowych, tak aby 
zostały one objęte omawianym rozporządzeniem ze względów bezpieczeństwa.

Poprawka 27

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VI – (A) Dopuszczalne wartości emisji zanieczyszczeń z rury wydechowej po 
rozruchu silnika zimnego – (A2) Euro 4(5) – kolumny 1 i 2 – wiersz 7

Tekst proponowany przez Komisję

L5Be Trzykołowy pojazd użytkowy

Poprawka
Trzykołowy pojazd użytkowyL5Be

L7Ce - Pojazd terenowy

Uzasadnienie

Dostosowanie niezbędne do utworzenia nowej podkategorii dla pojazdów terenowych, tak aby 
zostały one objęte omawianym rozporządzeniem ze względów bezpieczeństwa.



PE458.815v02-00 20/22 AD\868266PL.doc

PL

Poprawka 28

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VI – (C) Dopuszczalne wartości emisji oparów – (C2) Euro 5(6) – kolumny 1 i 
2 – wiersz 8

Tekst proponowany przez Komisję

L5Be Trzykołowy pojazd użytkowy
Poprawka

Trzykołowy pojazd użytkowyL5Be

L7Ce - Pojazd terenowy

Uzasadnienie

Dostosowanie niezbędne do utworzenia nowej podkategorii dla pojazdów terenowych, tak aby 
zostały one objęte omawianym rozporządzeniem ze względów bezpieczeństwa.

Poprawka 29

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VI – (D) Ograniczenia poziomu hałasu – Euro 3(4), Euro 4(5), Euro 5(6) –
kolumny 1, 2, 3 i 5 – wiersz 12 a (nowy)

Poprawka
L7Ce Pojazd terenowy 80 80

Uzasadnienie

Dostosowanie niezbędne do utworzenia nowej podkategorii dla pojazdów terenowych, tak aby 
zostały one objęte omawianym rozporządzeniem ze względów bezpieczeństwa.

Poprawka 30

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VII – (A) Trwałość wyrażona w kilometrach dla pojazdów kategorii L –
kolumna 1 – wiersz 4 – punkt 5 a (nowy) – kolumna 2 – wiersz 4 – punkt 5 a (nowy)

Poprawka
L7Ce - Pojazd terenowy
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Uzasadnienie

Dostosowanie niezbędne do utworzenia nowej podkategorii dla pojazdów terenowych, tak aby 
zostały one objęte omawianym rozporządzeniem ze względów bezpieczeństwa.

Poprawka 31

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VIII – kolumna 3 – rząd 1 – litera a) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) nowe motocykle(27) podkategorii L3e–
A1, które są sprzedawane, rejestrowane i 
przekazywane do eksploatacji są 
wyposażone w przeciwblokujący(28) lub 
kombinowany układ hamulcowy(29) lub 
obydwa typy zaawansowanych układów 
hamulcowych, w zależności od wyboru 
producenta;

skreślona 

Poprawka 32

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VIII – kolumna 3 – rząd 1 – litera b) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) nowe motocykle podkategorii L3e–A2 i 
L3e–A3, które są sprzedawane, 
rejestrowane i dopuszczane do ruchu są 
wyposażone w układ przeciwblokujący.

(b) nowe motocykle(27) podkategorii L3e–
A1, L3e–A2 i L3e–A3, które są
sprzedawane, rejestrowane i dopuszczane 
do ruchu, są wyposażone w układ 
przeciwblokujący(28) działający na oba 
koła.

Uzasadnienie

Obowiązek montażu ABS powinien zostać rozszerzony na motocykle podkategorii L3e-A1, 
gdyż motocykli należących do tej kategorii używa wielu młodych i niedoświadczonych 
kierowców. ABS jest skuteczniejszy, gdy działa na oba koła.
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