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29.3.2017 A8-0048/333 

Poprawka  333 

Marco Zullo, Eleonora Evi, Rolandas Paksas 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0048/2017 

Daniel Dalton 

Homologacja i nadzór rynku pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, 

komponentów i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów 

COM(2016)0031 – C8-0015/2016 – 2016/0014(COD) 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 20 a (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (20a) W celu zapewnienia, aby wszystkie 

dane pochodzące z badań 

homologacyjnych na szczeblu krajowym 

były wiarygodne oraz by przeciwdziałać 

wszelkim potencjalnym manipulacjom 

Komisja Europejska powinna powołać 

spośród swoich obecnych organów 

Europejski Organ Nadzoru Pojazdów. 

Służby techniczne Europejskiego Organu 

Nadzoru Pojazdów powinny zostać 

ustanowione w ramach laboratoriów 

Wspólnego Centrum Badawczego; mogą 

one zostać powołane w razie potrzeby 

dzięki opłatom pobieranym od 

producentów samochodów, 

proporcjonalnym do ceny sprzedaży 

pojazdów i obliczanym w taki sposób, aby 

nie miały znaczącego wpływu na tę cenę. 

Europejski Organ Nadzoru Pojazdów 

powinien przeprowadzać regularne 

kontrole, aby sprawdzić zgodność 

pojazdów, układów, komponentów i 

oddzielnych zespołów technicznych z 

wymaganiami określonymi w niniejszym 

rozporządzeniu, a także pod względem 

poprawności homologacji typu. Kontrole 

te należy przeprowadzać w odniesieniu do 

co najmniej 20 % modeli wprowadzonych 

na europejski rynek w poprzednim roku i 

powinny one obejmować badanie 
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dokumentacji, badanie polegające na 

prowadzeniu pojazdu oraz badania 

laboratoryjne w oparciu o statystycznie 

istotne próby. Wyniki tych badań powinny 

być w pełni dostępne dla opinii publicznej 

za pośrednictwem strony internetowej 

Komisji Europejskiej. 

Or. en 

Uzasadnienie 

W wielu europejskich państwach związki polityczne producentów samochodów z rządami 

stały się oczywiste od momentu wybuchu afery „Dieselgate”. Tekst zatwierdzony przez 

komisję IMCO ustanawia dla każdego państwa członkowskiego obowiązek kontroli 20 % 

nowych modeli wprowadzanych na rynek. Taki wymóg o wiele bardziej utrudnia producentom 

samochodów oszustwa związane z emisjami zanieczyszczeń, jednak aby system 

monitorowania był solidniejszy oraz aby chronić obywateli przed oszustwami, niezbędne jest 

ustanowienie na szczeblu europejskim trzeciego niezależnego organu, którego zadaniem 

będzie ponowna kontrola badań homologacyjnych przeprowadzanych na szczeblu krajowym. 
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29.3.2017 A8-0048/334 

Poprawka  334 

Marco Zullo, Eleonora Evi, Rolandas Paksas 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0048/2017 

Daniel Dalton 

Homologacja i nadzór rynku pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, 

komponentów i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów 

COM(2016)0031 – C8-0015/2016 – 2016/0014(COD) 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 8 – ustęp 1 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Organy nadzoru rynku 

przeprowadzają regularne kontrole, aby 

sprawdzić zgodność pojazdów, układów, 

komponentów i oddzielnych zespołów 

technicznych z wymaganiami określonymi 

w niniejszym rozporządzeniu, a także pod 

względem poprawności homologacji typu. 

Kontrole te przeprowadza się w 

adekwatnej skali, poprzez badanie 

dokumentacji, badanie polegające na 

prowadzeniu pojazdu oraz badania 

laboratoryjne, na podstawie statystycznie 

istotnych prób. Wykonując te czynności, 

organy nadzoru rynku biorą pod uwagę 

ustalone zasady oceny ryzyka, skargi oraz 

inne informacje. 

1. Organy nadzoru rynku 

przeprowadzają regularne badania i 

inspekcje zgodnie z krajowymi 

programami rocznymi zatwierdzonymi 

zgodnie z ust. 2 i 3, aby sprawdzić, czy 

pojazdy, układy, komponenty i oddzielne 

zespoły techniczne są zgodne z 

homologacjami typu i mającym 

zastosowanie prawodawstwem. Te 

badania i inspekcje przeprowadzane są 

między innymi w drodze badań 

laboratoryjnych i badań emisji w 

rzeczywistych warunkach jazdy, na 

podstawie statystycznie istotnych prób, a 

uzupełniają je badania dokumentacji. 

Organy nadzoru rynku zapewniają, aby 

pojazdy poddawane badaniom 
homologacji typu dokładnie odpowiadały 

tym wprowadzanym na rynek. Co roku 

państwa członkowskie przeprowadzają 

badania lub inspekcje określonej liczby 

typów stanowiącej łącznie co najmniej 20 

% liczby typów wprowadzonych do obrotu 

w tym państwie członkowskim w 

poprzednim roku. Wykonując te 

czynności, organy nadzoru rynku biorą pod 

uwagę ustalone zasady oceny ryzyka, 

uzasadnione skargi oraz inne istotne 

informacje, w tym wyniki badań 
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opublikowane przez uznane osoby trzecie, 

nowe technologie dostępne na rynku i 

sprawozdania z okresowych badań 

technicznych oraz dane ze zdalnych 

urządzeń monitorujących umieszczonych 

na poboczu drogi. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Poprawka stanowiąca uzupełnienie popr. 77 komisji IMCO.
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29.3.2017 A8-0048/335 

Poprawka  335 

Marco Zullo, Eleonora Evi, Rolandas Paksas 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0048/2017 

Daniel Dalton 

Homologacja i nadzór rynku pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, 

komponentów i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów 

COM(2016)0031 – C8-0015/2016 – 2016/0014(COD) 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 8 – ustęp 1 a (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1a. Przy wykonywaniu zadań 

technicznych, takich jak badania lub 

inspekcje, organy nadzoru rynku mogą 

polegać na niezależnych organizacjach 

badawczych. Odpowiedzialność za wyniki 

spoczywa na organie nadzoru rynku. 

Jeżeli do celów niniejszego artykułu 

wykorzystano służby techniczne, organy 

nadzoru rynku zapewniają, aby 

skorzystano z usług innej służby 

technicznej niż ta, która przeprowadziła 

pierwotne badania homologacji typu. 

Wsparcie techniczne udzielane 

producentom powinno mieć odrębny 

charakter od wsparcia technicznego 

świadczonego na rzecz krajowych 

organów udzielających homologacji. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Poprawka stanowiąca uzupełnienie popr. 78 komisji IMCO.
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29.3.2017 A8-0048/336 

Poprawka  336 

Marco Zullo, Eleonora Evi, Rolandas Paksas 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0048/2017 

Daniel Dalton 

Homologacja i nadzór rynku pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, 

komponentów i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów 

COM(2016)0031 – C8-0015/2016 – 2016/0014(COD) 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 9 – ustęp 1 – akapit 1 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Komisja organizuje i przeprowadza lub 

wymaga przeprowadzania, w stosownym 

zakresie, badań i inspekcji pojazdów, 

układów, komponentów i oddzielnych 

zespołów technicznych już udostępnionych 

na rynku, w celu sprawdzenia, czy te 

pojazdy, układy, komponenty i oddzielne 

zespoły techniczne są zgodne z 

homologacjami typu i z obowiązującymi 

przepisami prawnymi, jak również w celu 

zapewnienia prawidłowości homologacji 

typu. 

Europejska Agencja Nadzoru Pojazdów, 

za pośrednictwem laboratoriów 

Wspólnego Centrum Badawczego, 
organizuje i przeprowadza lub wymaga 

przeprowadzania w odniesieniu do co 

najmniej 20 % modeli wprowadzonych na 

rynek europejski w poprzednim roku 
badań i inspekcji pojazdów, układów, 

komponentów i oddzielnych zespołów 

technicznych już udostępnionych na rynku, 

w celu sprawdzenia, czy te pojazdy, 

układy, komponenty i oddzielne zespoły 

techniczne są zgodne z homologacjami 

typu i z obowiązującymi przepisami 

prawnymi, jak również w celu zapewnienia 

prawidłowości homologacji typu. 

 (W przypadku przyjęcia niniejsza 

poprawka powinna mieć horyzontalne 

zastosowanie do całego tekstu, zwłaszcza 

do art. 9, 10, 13, 24, 25, 30, 33, 49, 50, 51, 

52, 53, 54, 58, 71 oraz 90). 

Or. en 

Uzasadnienie 

Poprawka stanowiąca uzupełnienie popr. 91 komisji IMCO.
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29.3.2017 A8-0048/337 

Poprawka  337 

Marco Zullo, Eleonora Evi, Rolandas Paksas 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0048/2017 

Daniel Dalton 

Homologacja i nadzór rynku pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, 

komponentów i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów 

COM(2016)0031 – C8-0015/2016 – 2016/0014(COD) 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 9 – ustęp 5 a (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 5a. Za każdy pojazd wprowadzony na 

rynek Unii Europejskiej producent wnosi 

na rzecz Europejskiej Agencji Nadzoru 

Pojazdów opłatę proporcjonalną do ceny 

sprzedaży tego pojazdu i obliczaną w taki 

sposób, aby nie miała ona znaczącego 

wpływu na tę cenę. Opłaty te są pobierane 

zgodnie z art. 30 ust. 2. 

Or. en 



 

AM\1121941PL.docx  PE598.565v01-00 

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

 

29.3.2017 A8-0048/338 

Poprawka  338 

Marco Zullo, Rolandas Paksas 

w imieniu grupy EFDD 

Eleonora Evi 

 

Sprawozdanie A8-0048/2017 

Daniel Dalton 

Homologacja i nadzór rynku pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, 

komponentów i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów 

COM(2016)0031 – C8-0015/2016 – 2016/0014(COD) 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 76 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Artykuł 76 skreśla się 

Wewnętrzne służby techniczne producenta  

1. Wewnętrzna służba techniczna 

producenta może zostać wyznaczona do 

wykonywania czynności kategorii A, o 

których mowa w art. 72 ust. 1 lit. a), tylko 

w odniesieniu do aktów prawnych 

wymienionych w załączniku XV. 

Wewnętrzna służba techniczna musi 

stanowić oddzielną i wyodrębnioną część 

przedsiębiorstwa producenta i nie może 

być zaangażowana w projektowanie, 

produkcję, dostarczanie ani konserwację 

ocenianych przez nią pojazdów, układów, 

komponentów lub oddzielnych zespołów 

technicznych. 

 

2. Wewnętrzna służba techniczna 

musi spełniać następujące wymogi: 

 

a) została akredytowana przez 

krajową jednostkę akredytującą w 

rozumieniu art. 2 pkt 11 rozporządzenia 

(WE) nr 765/2008 oraz zgodnie z 

dodatkami 1 i 2 do załącznika V do 

niniejszego rozporządzenia; 

 

b) wewnętrzna służba techniczna, w 

tym jej pracownicy, musi mieć określone 
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miejsce w strukturze organizacyjnej oraz 

posługiwać się takimi metodami 

sprawozdawczości w ramach 

przedsiębiorstwa producenta, do którego 

należy, które zapewniają jej bezstronność, 

i wykazuje tę bezstronność wobec 

odpowiedniej krajowej jednostki 

akredytującej; 

c) ani wewnętrzna służba techniczna 

ani jej pracownicy nie angażują się w 

żadną działalność, która mogłaby stać w 

sprzeczności z ich niezależnością lub z 

uczciwością w odniesieniu do czynności, 

do których służba została wyznaczona; 

 

d) służba ta świadczy usługi 

wyłącznie na rzecz przedsiębiorstwa 

producenta, którego jest częścią. 

 

3. Komisja nie musi być 

powiadamiana o wewnętrznej służbie 

technicznej do celów art. 78, ale 

producent, którego ta służba techniczna 

jest częścią, lub krajowa jednostka 

akredytująca przekazuje informację o jej 

akredytacji organowi udzielającemu 

homologacji typu na jego wniosek. 

 

4. Komisja posiada uprawnienia do 

przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z 

art. 88, aby zmienić załącznik XV w celu 

uwzględnienia zmian technicznych i 

regulacyjnych poprzez aktualizację 

zawartego w nim wykazu aktów prawnych 

i ograniczeń. 

 

Or. en 

 

 


