
DYREKTYWY 

DYREKTYWA KOMISJI 2012/36/UE 

z dnia 19 listopada 2012 r. 

zmieniająca dyrektywę 2006/126/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie praw jazdy 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając dyrektywę 2006/126/WE Parlamentu Europej
skiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie praw 
jazdy ( 1 ), w szczególności jej art. 8, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Kody i subkody określone w załączniku I do dyrektywy 
2006/126/WE muszą zostać zaktualizowane w związku 
z nowymi kategoriami pojazdów, wprowadzonymi 
dyrektywą 2006/126/WE, których właściwości tech
niczne różnią się od właściwości kategorii pojazdów 
obowiązujących na mocy dyrektywy Rady 91/439/EWG 
z dnia 29 lipca 1991 r. w sprawie praw jazdy ( 2 ). W tym 
kontekście uprawnienia do prowadzenia pojazdów 
nabyte przed rozpoczęciem stosowania dyrektywy 
2006/126/WE, w dniu 19 stycznia 2013 r., powinny 
zostać utrzymane. 

(2) Zakres egzaminów na prawo jazdy uprawniające do 
prowadzenia pojazdów kategorii C1 powinien zostać 
dostosowany do różnych właściwości pojazdów objętych 
tą kategorią. Inaczej niż w przypadku pojazdów kategorii 
C, które służą do profesjonalnego przewozu towarów, 
kategoria C1 jest heterogeniczna i obejmuje szeroką 
gamę pojazdów, takich jak pojazdy do użytku rekreacyj
nego lub osobistego, pojazdy ratunkowe i pojazdy służb 
przeciwpożarowych, a także pojazdy użytkowe wykorzy
stywane w celach zarobkowych, których prowadzenie nie 
jest podstawowym zajęciem kierowcy. Od kierowców 
takich pojazdów nie powinno się wymagać wykazania 
w czasie egzaminu na prawo jazdy znajomości zasad 
lub wyposażenia mających znaczenie tylko dla 
kierowców podlegających aktom prawnym dotyczącym 
sektora transportu profesjonalnego, takim jak rozporzą
dzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji 
niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do 
transportu drogowego ( 3 ) i rozporządzenie Rady (EWG) 
nr 3821/85 z dnia 20 grudnia 1985 r. w sprawie urzą
dzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogo

wym ( 4 ). Takie dostosowanie obowiązujących przepisów 
zmniejszyłoby ryzyko prowadzenia przez kierowców 
nadmiernie obciążonych pojazdów kategorii B, co 
wynika z chęci uniknięcia kosztów szkoleń i konieczności 
zdawania egzaminów uprawniających do prowadzenia 
pojazdów kategorii C lub C1, a co za tym idzie, podnio
słoby bezpieczeństwo ruchu drogowego. Zminimalizowa 
łoby to również obciążenie administracyjne i finansowe 
MŚP i mikroprzedsiębiorstw, które prowadząc swoją 
działalność, muszą korzystać z takich pojazdów. 

(3) Wymogi dotyczące motocykli kategorii A1, A2 i A 
wykorzystywanych jako pojazdy egzaminacyjne podczas 
egzaminu umiejętności i zachowania na drodze muszą 
zostać zmienione w celu uwzględnienia postępu tech
nicznego, w szczególności rozwoju i szerszego wykorzy
stywania motocykli elektrycznych. Należy również dosto
sować specyfikacje techniczne pojazdów egzaminacyj
nych, tak by pewne było, że osoby ubiegające się 
o prawo jazdy poddawane są egzaminowi w pojazdach, 
które są reprezentatywne dla kategorii, dla której ma 
zostać wydane prawo jazdy. 

(4) Minimalne wymogi dotyczące pojazdów egzaminacyj
nych i zakresu egzaminu umiejętności i zachowania na 
drodze w przypadku pojazdów kategorii C i D powinny 
zostać zmienione w świetle postępu technicznego, 
w szczególności by uwzględnić coraz większe zaawanso
wanie techniczne i rozpowszechnienie w branży trans
portowej nowocześniejszych, bezpieczniejszych i mniej 
zanieczyszczających pojazdów, wyposażonych w szeroką 
gamę półautomatycznych lub hybrydowych układów 
przeniesienia napędu. Egzamin z kompetencji kierowców 
powinien polegać na sprawdzeniu, czy potrafią oni 
korzystać z układu przeniesienia napędu w sposób 
bezpieczny, oszczędny i przyjazny dla środowiska. 
Uproszczenie obecnych obostrzeń dotyczących prowa
dzenia pojazdów z przekładnią automatyczną zmniejszy 
łoby również obciążenie administracyjne i finansowe 
MŚP i mikroprzedsiębiorstw działających w branży trans
portu drogowego. 

(5) Jako że dyrektywa 2006/126/WE zacznie być w pełni 
stosowana od dnia 19 stycznia 2013 r., niniejsza dyrek
tywa wchodzi w życie następnego dnia po jej opubliko
waniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
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( 1 ) Dz.U. L 403 z 30.12.2006, s. 18. 
( 2 ) Dz.U. L 237 z 24.8.1991, s. 1. 
( 3 ) Dz.U. L 102 z 11.4.2006, s. 1. ( 4 ) Dz.U. L 370 z 31.12.1985, s. 8.



(6) Należy zatem odpowiednio zmienić dyrektywę 
2006/126/WE. 

(7) Środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne 
z opinią Komitetu ds. Praw Jazdy, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ: 

Artykuł 1 

W załącznikach I i II do dyrektywy 2006/126/WE wprowadza 
się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej dyrektywy. 

Artykuł 2 

1. Państwa członkowskie wprowadzają w życie przepisy 
ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wyko
nania niniejszej dyrektywy najpóźniej do dnia 31 grudnia 
2013 r. Niezwłocznie przekazują Komisji tekst tych przepisów. 

Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odnie
sienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy 
ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odnie
sienia określane są przez państwa członkowskie. 

2. Państwa członkowskie przekazują Komisji tekst podstawo
wych przepisów prawa krajowego, przyjętych w dziedzinie 
objętej niniejszą dyrektywą. 

Artykuł 3 

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie następnego dnia po jej 
opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Artykuł 4 

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 19 listopada 2012 r. 

W imieniu Komisji 
José Manuel BARROSO 

Przewodniczący
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ZAŁĄCZNIK 

I. W załączniku I do dyrektywy 2006/126/WE w części pkt 3 dotyczącej strony 2 prawa jazdy, w lit. a) ppkt 12 
wprowadza się następujące zmiany: 

1) dodaje się kod 46 w brzmieniu: 

„46. Dla pojazdów trójkołowych”; 

2) skreśla się kod 72; 

3) kod 73 otrzymuje brzmienie: 

„73. Wyłącznie dla pojazdów kategorii B z silnikiem, typów czterokołowych (B1)”; 

4) skreśla się kody 74 do 77; 

5) kod 79 otrzymuje brzmienie: 

„79. […] Ograniczone do pojazdów, które spełniają wymogi specyfikacji wskazanej w nawiasach, w związku ze 
stosowaniem art. 13 niniejszej dyrektywy 

79.01. Wyłącznie dla pojazdów dwukołowych z wózkiem bocznym lub bez 

79.02. Wyłącznie dla pojazdów kategorii AM typów trójkołowych lub lekkich czterokołowych 

79.03. Wyłącznie dla pojazdów trójkołowych 

79.04. Wyłącznie dla pojazdów trójkołowych łączonych z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej 
nieprzekraczającej 750 kg 

79.05. Motocykl kategorii A1 o stosunku mocy do masy przekraczającym 0,1 kW/kg 

79.06. Pojazd kategorii BE, przy czym dopuszczalna masa całkowita przyczepy przekracza 3 500 kg”; 

6) dodaje się kody 80 i 81 w brzmieniu: 

„80. Wyłącznie dla posiadaczy praw jazdy upoważniających do prowadzenia pojazdów kategorii A z silnikiem, 
typu trójkołowego, w wieku poniżej 24 lat 

81. Wyłącznie dla posiadaczy praw jazdy upoważniających do prowadzenia pojazdów kategorii A, typu motocykl 
dwukołowy, w wieku poniżej 21 lat”; 

7) dodaje się kod 90 w brzmieniu: 

„90. Kody stosowane w połączeniu z kodami określającymi zmiany przeprowadzone w pojeździe”; 

8) kod 96 otrzymuje brzmienie: 

„96. Pojazdy kategorii B łączone z przyczepą, której dopuszczalna masa całkowita przekracza 750 kg, przy czym 
dopuszczalna masa całkowita takiego zestawu pojazdów przekracza 3 500 kg, ale nie przekracza 4 250 kg”; 

9) dodaje się kod 97 w brzmieniu: 

„97. Nie posiada uprawnień do prowadzenia pojazdów kategorii C1 objętych zakresem rozporządzenia Rady 
(EWG) nr 3821/85 z dnia 20 grudnia 1985 r. w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie 
drogowym (*). 

___________ 
(*) Dz.U. L 370 z 31.12.1985, s. 8.”. 

II. W załączniku II do dyrektywy 2006/126/WE wprowadza się następujące zmiany: 

1) pkt 4.1.1 otrzymuje brzmienie: 

„4.1.1. Zasad dotyczących czasu pracy i odpoczynku kierowców, określonych w rozporządzeniu (WE) nr 
561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych 
przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego (*); wykorzystywania tachografów, okre 
ślonych w rozporządzeniu (EWG) nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie 
drogowym. 

___________ 
(*) Dz.U. L 102 z 11.4.2006, s. 1.”;

PL L 321/56 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 20.11.2012



2) dodaje się pkt 4.1a w brzmieniu: 

„4.1a. Państwa członkowskie mogą zwolnić osoby ubiegające się o prawo jazdy upoważniające do kierowania 
pojazdami kategorii C1 lub C1E nieobjętymi zakresem rozporządzenia (EWG) nr 3821/85 z obowiązku 
wykazania się wiedzą na temat zagadnień wymienionych w pkt od 4.1.1 do 4.1.3.”; 

3) pkt 5.1 otrzymuje brzmienie: 

„5.1. Układ przeniesienia napędu pojazdu 

5.1.1. Jazda pojazdem z ręczną przekładnią podlegać będzie sprawdzianowi umiejętności i zachowań przeprowa
dzonemu w pojeździe wyposażonym w ręczną przekładnię. 

Termin »pojazd wyposażony w ręczną przekładnię« oznacza pojazd, w którym znajduje się pedał sprzęgła 
(lub ręcznie obsługiwana dźwignia w pojazdach kategorii A, A2 i A1), który musi być wykorzystywany 
przez kierowcę podczas wprowadzania pojazdu w ruch lub zatrzymywania go i w czasie zmiany biegów. 

5.1.2. Pojazd niespełniający kryteriów określonych w pkt 5.1.1 uważa się za wyposażony w przekładnię auto
matyczną. 

Nie naruszając przepisów pkt 5.1.3, jeżeli osoba ubiegająca się o prawo jazdy przystępuje do sprawdzianu 
umiejętności i zachowań w pojeździe z automatyczną przekładnią, zostanie to odnotowane na prawie jazdy 
wydanym na podstawie takiego egzaminu. Prawa jazdy z takim zapisem upoważniają wyłącznie do kiero
wania pojazdem wyposażonym w automatyczną przekładnię. 

5.1.3. Przepisy szczegółowe dotyczące pojazdów kategorii C, CE, D i DE 

Państwa członkowskie mogą zdecydować o nieodnotowywaniu w prawie jazdy upoważniającym do prowa
dzenia pojazdów kategorii C, CE, D lub DE ograniczenia dotyczącego pojazdów z przekładnią automa
tyczną, o którym mowa w pkt 5.1.2, gdy osoba ubiegająca się o prawo jazdy posiada już prawo jazdy 
uzyskane na pojeździe z ręczną przekładnią w co najmniej jednej z następujących kategorii: B, BE, C, CE, 
C1, C1E, D, D1 lub D1E i wykonała czynności opisane w pkt 8.4 podczas egzaminu umiejętności 
i zachowań.”; 

4) w pkt 5.2 wprowadza się następujące zmiany: 

a) akapit pierwszy otrzymuje brzmienie: 

„5.2. Pojazdy stosowane podczas egzaminów umiejętności i zachowań muszą spełniać podane poniżej mini
malne kryteria. Państwa członkowskie mogą wymagać spełnienia ostrzejszych kryteriów oraz dodawać 
nowe kryteria. Państwa członkowskie mogą stosować wobec pojazdów kategorii A1, A2 i A, wykorzy
stywanych podczas egzaminów umiejętności i zachowań, tolerancję w wysokości 5 cm 3 poniżej wyma
ganej minimalnej pojemności skokowej silnika.”; 

b) tekst dotyczący kategorii A1, kategorii A2 i kategorii A otrzymuje brzmienie: 

„Kategoria A1 

Motocykl kategorii A1 bez wózka bocznego, o mocy nieprzekraczającej 11 kW i o stosunku mocy do masy 
nieprzekraczającym 0,1 kW/kg, rozwijający prędkość co najmniej 90 km/h. 

Jeśli motocykl jest napędzany silnikiem spalinowym, pojemność skokowa silnika wynosi co najmniej 120 cm 3 . 

Jeśli motocykl jest napędzany silnikiem elektrycznym, stosunek mocy pojazdu do jego masy wynosi co najmniej 
0,08 kW/kg. 

Kategoria A2 

Motocykl bez wózka bocznego, o mocy co najmniej 20 kW, ale nieprzekraczającej 35 kW, i o stosunku mocy 
do masy nieprzekraczającym 0,2 kW/kg. 

Jeśli motocykl jest napędzany silnikiem spalinowym, pojemność skokowa silnika wynosi co najmniej 400 cm 3 . 

Jeśli motocykl jest napędzany silnikiem elektrycznym, stosunek mocy pojazdu do jego masy wynosi co najmniej 
0,15 kW/kg. 

Kategoria A 

Motocykl bez wózka bocznego, którego masa własna przekracza 180 kg, o mocy co najmniej 50 kW. Państwo 
członkowskie może uznać tolerancję 5 kg poniżej wymaganej masy minimalnej.
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Jeśli motocykl jest napędzany silnikiem spalinowym, pojemność skokowa silnika wynosi co najmniej 600 cm 3 . 

Jeśli motocykl jest napędzany silnikiem elektrycznym, stosunek mocy pojazdu do jego masy wynosi co najmniej 
0,25 kW/kg.”; 

c) tekst dotyczący kategorii C i CE otrzymuje brzmienie: 

„Kategoria C 

Pojazd kategorii C o dopuszczalnej masie całkowitej co najmniej 12 000 kg, długości co najmniej 8 m, szero
kości co najmniej 2,40 m, rozwijający prędkość co najmniej 80 km/h; wyposażony w hamulce z przeciwblokadą, 
układ przeniesienia napędu umożliwiający ręczny wybór biegów przez kierowcę oraz urządzenia rejestrujące 
określone w rozporządzeniu (EWG) nr 3821/85; przedział ładunkowy obejmuje zamkniętą skrzynię ładunkową 
o szerokości i wysokości co najmniej takiej samej jak kabina; rzeczywista całkowita masa pojazdu wynosi co 
najmniej 10 000 kg. 

Kategoria CE 

Pojazd przegubowy albo zestaw składający się z pojazdu egzaminacyjnego kategorii C oraz przyczepy o długości 
co najmniej 7,5 m; dopuszczalna masa całkowita zarówno pojazdu przegubowego, jak i zestawu pojazdów, 
wynosi co najmniej 20 000 kg, długość co najmniej 14 m oraz szerokość co najmniej 2,40 m, pojazd albo 
zestaw rozwija prędkość co najmniej 80 km/h, jest wyposażony w hamulce z przeciwblokadą, układ przenie
sienia napędu umożliwiający ręczny wybór biegów przez kierowcę oraz urządzenia rejestrujące określone 
w rozporządzeniu (EWG) nr 3821/85; przedział ładunkowy obejmuje zamkniętą skrzynię ładunkową o szero
kości i wysokości co najmniej takiej samej jak kabina; rzeczywista całkowita masa zarówno pojazdu przegu
bowego, jak i zestawu pojazdów, wynosi co najmniej 15 000 kg.”; 

5) pkt 8.1.4 otrzymuje brzmienie: 

„8.1.4. Kontrola układów wspomagania hamulców i kierownicy; kontrola stanu kół, zamocowania kół, fartuchów 
przeciwbłotnych, szyby przedniej, szyb bocznych i tylnych oraz wycieraczek, poziomu płynów (np. olej 
silnikowy, płyn chłodzący, płyn spryskiwacza); kontrola i stosowanie pulpitu sterowniczego, łącznie z urzą
dzeniami rejestrującymi określonymi w rozporządzeniu (EWG) nr 3821/85. Ostatni wymóg nie ma zasto
sowania do osób ubiegających się o prawo jazdy upoważniające do kierowania pojazdami kategorii C1 lub 
C1E nieobjętymi zakresem tej rozporządzeniu;”; 

6) dodaje się pkt 8.4 w brzmieniu: 

„8.4. Kierowanie pojazdem w sposób bezpieczny i energooszczędny 

8.4.1. Kierowanie pojazdem w taki sposób, by zapewnić bezpieczeństwo uczestników ruchu oraz zmniejszyć 
zużycie paliwa i emisje w czasie przyśpieszania, zwalniania, jazdy pod górę i w dół, w razie potrzeby przez 
ręczną zmianę biegów.”; 

7) pkt 9.3.2 otrzymuje brzmienie: 

„9.3.2. Kieruje pojazdem w sposób ekonomiczny, bezpieczny i energooszczędny, biorąc pod uwagę obroty na 
minutę, zmianę biegów, hamowanie i przyspieszanie (wyłącznie kategorie B, BE, C, CE, C1, C1E, D, DE, D1, 
D1E);”.
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