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Pojazdy silnikowe: homologacja i nadzór rynku
W 2016 r., w następstwie prac z poprzednich lat, ale również w reakcji na sprawę VW, Komisja
Europejska przedstawiła wniosek w sprawie wzmocnienia homologacji typu i nadzoru rynku
pojazdów silnikowych. Oczekuje się, że na kwietniowym posiedzeniu plenarnym Parlament
Europejski będzie głosował nad wnioskiem w pierwszym czytaniu.

Kontekst
Przemysł motoryzacyjny jest ważnym uczestnikiem gospodarki europejskiej, odpowiadając za 6,4 % PKB i
2,3 mln miejsc pracy w Unii Europejskiej (UE) w 2013 r. Pojazdy drogowe są homologowane na mocy
dyrektywy ramowej w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych z 2007 r. W celu uzyskania
homologacji typ pojazdu musi zostać zbadany pod kątem ok. 70 wymogów dotyczących np. bezpieczeństwa
lub emisji. Homologacja nowych typów pojazdów jest wydawana przez krajowe organy udzielające
homologacji typu i jest ważna w całej UE w myśl zasady wzajemnego uznawania leżącej u podstaw
jednolitego rynku. Na podstawie procedury homologacji typu do każdego wyprodukowanego pojazdu
dołącza się świadectwo zgodności, które wskazuje, że pojazd odpowiada homologowanemu typowi. We
wrześniu 2015 r. sprawa Volkswagena (VW) pokazała niedociągnięcia we wdrażaniu przepisów dotyczących
homologacji typu pojazdów silnikowych w Unii Europejskiej, w szczególności w odniesieniu do norm emisji.
Parlament Europejski powołał komisję śledczą ds. pomiarów emisji (EMIS), która przyjęła sprawozdanie z
dochodzenia i projekt zalecenia dla Rady i Komisji w dniu 28 lutego 2017 r.

Wniosek Komisji Europejskiej
W styczniu 2016 r. Komisja przedstawiła wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie homologacji i nadzoru
rynku pojazdów silnikowych. Chociaż we wniosku zachowano większość elementów obowiązującej
dyrektywy ramowej, wprowadza on istotne zmiany. Ma on na celu: zapewnienie skutecznego egzekwowania
przepisów i nadzoru rynku (np. poprzez ograniczenie okresu ważności świadectwa homologacji typu do
pięciu lat bez możliwości przedłużenia oraz wprowadzenie wymogu, aby organy nadzoru rynku
przeprowadzały wyrywkowe kontrole samochodów dopuszczonych do ruchu); poprawę jakości badań (np.
poprzez wzmocnienie przepisów dotyczących organów udzielających homologacji i służb technicznych, które
nie będą już otrzymywać opłat bezpośrednio od producentów) oraz wprowadzenie nadzoru UE nad
procedurą homologacji typu (np. poprzez stworzenie forum wymiany informacji na temat egzekwowania
przepisów, a także poprzez przyznanie Komisji uprawnień do zawieszenia krajowych służb technicznych,
unieważnienia środków przyjętych przez organy udzielające homologacji, przeprowadzania kontroli
pojazdów na miejscu oraz nakładania na producentów grzywien administracyjnych w wysokości do
30 000 EUR za jeden niezgodny pojazd lub system).

Stanowisko Parlamentu Europejskiego
W swoim sprawozdaniu przyjętym w dniu 9 lutego 2017 r. Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony
Konsumentów (IMCO) wprowadziła do wniosku szereg zmian, w szczególności: zaostrzenie przepisów
dotyczących nadzoru rynku; zwiększenie kompetencji przyszłego forum; umożliwienie państwom
członkowskim finansowania działań w zakresie homologacji typu i nadzoru rynku poprzez strukturę opłat
niepobieranych bezpośrednio przez służby techniczne lub poprzez budżety krajowe; przedłużenie ważności
świadectw homologacji typu i umożliwienie przedłużenia przed wygaśnięciem oraz nałożenie na państwa
członkowskie i Komisję Europejską wymogu publicznego udostępniania większej ilości informacji, np.
wyników okresowych przeglądów krajowych homologacji typu i działań w zakresie nadzoru. Spodziewane
jest przedłożenie wniosku Parlamentowi Europejskiemu w perspektywie głosowania na posiedzeniu
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plenarnym w pierwszej sesji kwietniowej. Oczekuje się, że Rada przyjmie podejście ogólne w nadchodzących
miesiącach, co umożliwi rozpoczęcie rozmów trójstronnych.
Pierwsze czytanie: 2016/0014(COD); Komisja
przedmiotowo właściwa: IMCO; Sprawozdawca: Daniel
Dalton (ECR, Zjednoczone Królestwo). Zob. również nota
informacyjna Biura Analiz Parlamentu Europejskiego z serii
„Opracowywanie prawa UE” pt. „Pojazdy silnikowe”.
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