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Poprawki złożyła Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

Sprawozdanie
Marlene Mizzi A8-0359/2018
Uzupełnienie prawodawstwa w zakresie homologacji typu UE w odniesieniu do wystąpienia 
Zjednoczonego Królestwa z Unii 

Wniosek dotyczący rozporządzenia (COM(2018)0397 – C8-0250/2018 – 2018/0220(COD))

_____________________________________________________________

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) W przypadku braku przepisów 
szczególnych wystąpienie Zjednoczonego 
Królestwa z Unii spowodowałoby, że 
homologacje udzielone uprzednio przez 
organ udzielający homologacji typu 
Zjednoczonego Królestwa nie 
gwarantowałyby już dostępu do rynku 
unijnego. Takie homologacje posiadają 
również producenci mający siedzibę 
w państwach członkowskich innych niż 
Zjednoczone Królestwo. Pojazdy, układy, 
komponenty i oddzielne zespoły 
techniczne homologowane przez 
Zjednoczone Królestwo mogą być 
wprowadzane do obrotu w Unii do czasu, 
gdy prawo Unii przestanie mieć 
zastosowanie do Zjednoczonego Królestwa 
i w Zjednoczonym Królestwie; konieczne 
jest zatem ustanowienie przepisów 
szczególnych w celu ułatwienia 
wprowadzania tych produktów na rynek 

(4) W przypadku braku przepisów 
szczególnych wystąpienie Zjednoczonego 
Królestwa z Unii spowodowałoby, że 
homologacje UE lub WE udzielone 
uprzednio przez organ udzielający 
homologacji typu Zjednoczonego 
Królestwa, zgodnie z aktami prawnymi 
Unii, nie gwarantowałyby już dostępu do 
rynku unijnego. Takie homologacje 
posiadają również producenci mający 
siedzibę w państwach członkowskich 
innych niż Zjednoczone Królestwo. 
Pojazdy, układy, komponenty i oddzielne 
zespoły techniczne homologowane przez 
Zjednoczone Królestwo, zgodnie z aktami 
prawnymi Unii, mogą być wprowadzane 
do obrotu w Unii do czasu, gdy prawo Unii 
przestanie mieć zastosowanie do 
Zjednoczonego Królestwa 
i w Zjednoczonym Królestwie; konieczne 
jest zatem ustanowienie przepisów 
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Unii po tej dacie. szczególnych w celu ułatwienia 
wprowadzania tych produktów na rynek 
Unii po tej dacie.

Uzasadnienie

Sprawozdawczyni, zgadzając się z tekstem Rady, dodała jednak poprawki, aby zachować 
jasność tekstu. W ten sposób wyraźnie stwierdza się, że niniejsze rozporządzenie zostało 
sporządzone wyłącznie w związku z homologacją typu UE lub WE, a zatem homologacje typu 
EKG ONZ nie wchodzą w zakres niniejszego rozporządzenia, o ile nie ma do tego 
konkretnego odniesienia w kolejnych punktach preambuły lub przepisach.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Niniejsze rozporządzenie powinno 
również zapewnić producentom możliwie 
najszerszą swobodę wyboru nowego 
organu udzielającego homologacji. 
W szczególności wybór dokonywany przez 
producenta nie powinien zależeć od zgody 
organu udzielającego homologacji typu 
Zjednoczonego Królestwa lub 
jakichkolwiek ustaleń między organem 
udzielającym homologacji typu 
Zjednoczonego Królestwa a nowym 
organem udzielającym homologacji typu.

(6) Niniejsze rozporządzenie powinno 
również zapewnić producentom możliwie 
najszerszą swobodę wyboru nowego 
organu udzielającego unijnej homologacji 
typu. W szczególności wybór dokonywany 
przez producenta nie powinien zależeć od 
zgody organu udzielającego homologacji 
typu Zjednoczonego Królestwa lub 
jakichkolwiek ustaleń między organem 
udzielającym homologacji typu 
Zjednoczonego Królestwa a nowym 
organem udzielającym unijnej 
homologacji typu.

Uzasadnienie

Celem wyrażenia „unijnej homologacji typu” jest doprecyzowanie tekstu. W ten sposób 
jeszcze wyraźniej stwierdza się, że organem udzielającym homologacji typu, o którym mowa, 
jest organ udzielający homologacji typu znajdujący się w UE-27.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15a) Jeżeli producenci stosują procedury 
określone w niniejszym rozporządzeniu, 
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homologacja typu udzielona w 
Zjednoczonym Królestwie może utracić 
ważność w dniu, w którym udzielona 
zostanie unijna homologacja typu dla tego 
samego typu. Producenci, którzy 
skorzystali z przepisów niniejszego 
rozporządzenia, nie powinni być stawiani 
w niekorzystnej sytuacji. W tym celu 
należy wprowadzać do obrotu, rejestrować 
i dopuszczać do eksploatacji będące na 
składzie pojazdy, układy, komponenty i 
oddzielne zespoły techniczne zgodne z 
prawem Unii i wyprodukowane na 
podstawie ważnej homologacji typu 
Zjednoczonego Królestwa do czasu 
uzyskania przez producentów nowej 
unijnej homologacji typu oraz tak długo, 
jak prawo Unii będzie miało zastosowanie 
do Zjednoczonego Królestwa i w 
Zjednoczonym Królestwie, pod 
warunkiem że te produkty nadal będą 
spełniały ogólny wymóg zawarty w aktach, 
o których mowa w niniejszym 
rozporządzeniu. Ponieważ okresy 
wprowadzania do obrotu, rejestracji i 
dopuszczania do eksploatacji mogą się 
różnić, ustalenie, czy terminy określone w 
niniejszym rozporządzeniu są 
przestrzegane, powinno mieć miejsce 
wtedy, gdy następuje pierwszy z tych 
etapów.

Uzasadnienie

Dodatkowy punkt preambuły należy rozpatrywać w związku z art. 6a, który zawiera 
bezpośrednie odniesienie do przepisów przejściowych. Głównym celem tego punktu 
preambuły jest jasne określenie, co stanie się z produktami już znajdującymi się na składzie, 
niezależnie od tego, czy są to pojazdy, układy, komponenty czy oddzielne zespoły techniczne. 
W ten sposób producenci nie znajdą się w niekorzystnej sytuacji, jeżeli produkty, które mają 
na składzie, będą w pełni zgodne z ogólnymi wymogami określonymi w prawie Unii.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Z tych samych powodów konieczne (16) Konieczne jest również, aby organ 
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jest również, aby organ udzielający unijnej 
homologacji typu przejął określone 
obowiązki w odniesieniu do pojazdów, 
układów, komponentów i oddzielnych 
zespołów technicznych wprowadzonych do 
obrotu w Unii na podstawie homologacji 
typu udzielonych przez Zjednoczone 
Królestwo, które albo nie są już ważne 
zgodnie z art. 17 dyrektywy 2007/46/WE, 
art. 32 rozporządzenia (UE) nr 167/2013, 
art. 37 rozporządzenia (UE) nr 168/2013 
lub art. 30 rozporządzenia (UE) 2016/1628 
albo w przypadku których nie występuje 
się już o homologację typu na mocy 
niniejszego rozporządzenia. W celu 
zagwarantowania, że istnieje właściwy 
organ udzielający homologacji typu, 
producenci powinni być zobowiązani do 
zwrócenia się do organu udzielającego 
homologacji typom uprzednio 
homologowanym w Zjednoczonym 
Królestwie o przejęcie obowiązków 
w zakresie wycofywania, informacji 
dotyczących naprawy i konserwacji oraz 
kontroli zgodności eksploatacyjnej 
w odniesieniu do ich pojazdów, układów, 
komponentów i oddzielnych zespołów 
technicznych opartych na innych typach 
i już wprowadzonych do obrotu w Unii. 
Aby ograniczyć zakres obowiązków 
organu udzielającego unijnej homologacji 
typu, obowiązki te powinny dotyczyć 
wyłącznie produktów opartych na 
homologacjach typu Zjednoczonego 
Królestwa, których udzielono po dniu 1 
stycznia 2008 r.

udzielający unijnej homologacji typu 
przejął określone obowiązki w odniesieniu 
do pojazdów, układów, komponentów 
i oddzielnych zespołów technicznych 
wprowadzonych do obrotu w Unii na 
podstawie homologacji typu udzielonych 
przez Zjednoczone Królestwo, które albo 
nie są już ważne zgodnie z art. 17 
dyrektywy 2007/46/WE, art. 32 
rozporządzenia (UE) nr 167/2013, art. 37 
rozporządzenia (UE) nr 168/2013 lub 
art. 30 rozporządzenia (UE) 2016/1628 
albo w przypadku których nie występuje 
się już o homologację typu na mocy 
niniejszego rozporządzenia. W celu 
zagwarantowania, że istnieje właściwy 
organ udzielający homologacji typu, 
producenci powinni być zobowiązani do 
zwrócenia się do organu udzielającego 
homologacji typom uprzednio 
homologowanym w Zjednoczonym 
Królestwie o przejęcie obowiązków 
w zakresie wycofywania, informacji 
dotyczących naprawy i konserwacji oraz 
kontroli zgodności eksploatacyjnej 
w odniesieniu do ich pojazdów, układów, 
komponentów i oddzielnych zespołów 
technicznych opartych na innych typach 
i już wprowadzonych do obrotu w Unii. 
Aby ograniczyć zakres obowiązków 
organu udzielającego unijnej homologacji 
typu, obowiązki te powinny dotyczyć 
wyłącznie produktów opartych na 
homologacjach typu Zjednoczonego 
Królestwa, których udzielono po dniu 1 
stycznia 2008 r.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16a) Podjęte przed dniem, w którym 
prawo Unii przestanie mieć zastosowanie 
do Zjednoczonego Królestwa i w 
Zjednoczonym Królestwie zgodnie z art. 
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27 ust. 3 dyrektywy 2007/46/WE, art. 39 
ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 167/2013 
lub art. 44 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 
168/2013, decyzje organów krajowych 
umożliwiające udostępnienie na rynku, 
rejestrację, sprzedaż lub dopuszczenie do 
eksploatacji pojazdów zgodnych z typem, 
którego homologacja typu Zjednoczonego 
Królestwa utraci ważność przed dniem, w 
którym prawo Unii przestanie mieć 
zastosowanie do Zjednoczonego Królestwa 
i w Zjednoczonym Królestwie, powinny 
nadal mieć zastosowanie.

Uzasadnienie

Zgodnie z odnośnymi artykułami wymienionymi w niniejszej poprawce producenci są 
zobowiązani do przedstawienia organom udzielającym homologacji typu powodów, dla 
których nie mogą spełnić wymogów technicznych. Po przedstawieniu tych powodów do władz 
krajowych należy ustalenie, czy pojazdy nadal mogą być udostępniane na rynku, 
rejestrowane, sprzedawane lub dopuszczane do eksploatacji. Tym samym poprawka 
gwarantuje, że decyzje pozostaną ważne nawet w odniesieniu do pojazdów, co do których 
decyzję podjęto przed wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16b) Odstępstwa i przepisy przejściowe 
mające zastosowanie do maszyn 
mobilnych nieporuszających się po 
drogach, określone w art. 10 ust. 7 
dyrektywy 97/68/WE, w art. 34 ust. 7 i 8 
lub art. 58 ust. 5–11 rozporządzenia (UE) 
2016/1628, w art. 19 ust. 6, art. 20 ust. 8, 
art. 28 ust. 6 i art. 53 ust. 12 
rozporządzenia nr 167/2013 oraz w art. 11 
ust. 4 i art. 14 rozporządzenia 
delegowanego Komisji (UE) 2015/96 lub 
w art. 13 ust. 3–6 rozporządzenia 
delegowanego Komisji (UE) 2018/985, 
umożliwiające wprowadzanie do obrotu 
takich maszyn bez wymogu posiadania 
ważnej homologacji typu, powinny nadal 
mieć zastosowanie.
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Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejsze rozporządzenie stosuje się 
do pojazdów, układów, komponentów 
i oddzielnych zespołów technicznych 
objętych zakresem dyrektywy 
2007/46/WE, rozporządzenia (UE) 
nr 167/2013, rozporządzenia (UE) 
nr 168/2013 lub rozporządzenia (UE) 
2016/1628 oraz ich typów, które zostały 
homologowane przez organ udzielający 
homologacji typu Zjednoczonego 
Królestwa na podstawie tych aktów lub 
jakiegokolwiek aktu wymienionego 
w załączniku IV do dyrektywy 
2007/46/WE lub jakiegokolwiek aktu 
uchylonego przez te akty.

1. Niniejsze rozporządzenie stosuje się 
do pojazdów, układów, komponentów 
i oddzielnych zespołów technicznych 
objętych zakresem dyrektywy 
2007/46/WE, rozporządzenia (UE) 
nr 167/2013, rozporządzenia (UE) 
nr 168/2013 lub rozporządzenia (UE) 
2016/1628 oraz ich typów, które zostały 
homologowane przez organ udzielający 
homologacji typu Zjednoczonego 
Królestwa na podstawie tych aktów lub 
jakiegokolwiek aktu prawnego Unii 
wymienionego w załączniku IV do 
dyrektywy 2007/46/WE lub 
jakiegokolwiek aktu prawnego uchylonego 
przez te akty prawne Unii.

Uzasadnienie

Głównym celem dodatkowego sformułowania jest zapewnienie jasności.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Na zasadzie odstępstwa od art. 6 
ust. 6 dyrektywy 2007/46/WE, art. 21 
ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 167/2013, 
art. 26 ust. 2 rozporządzenia (UE) 
nr 168/2013 i art. 20 ust. 1 rozporządzenia 
(UE) 2016/1628 producent posiadający 
homologację typu Zjednoczonego 
Królestwa, która nie stała się nieważna 
zgodnie z art. 17 dyrektywy 2007/46/WE, 
art. 32 rozporządzenia (UE) nr 167/2013, 
art. 37 rozporządzenia (UE) nr 168/2013 
lub art. 30 rozporządzenia (UE) 2016/1628, 

1. Na zasadzie odstępstwa od art. 6 
ust. 6 i art. 7 ust. 1 dyrektywy 
2007/46/WE, art. 21 ust. 2 rozporządzenia 
(UE) nr 167/2013, art. 26 ust. 2 
rozporządzenia (UE) nr 168/2013 i art. 20 
ust. 1 rozporządzenia (UE) 2016/1628 
producent posiadający homologację typu 
Zjednoczonego Królestwa, która nie stała 
się nieważna zgodnie z art. 17 dyrektywy 
2007/46/WE, art. 32 rozporządzenia (UE) 
nr 167/2013, art. 37 rozporządzenia (UE) 
nr 168/2013 lub art. 30 rozporządzenia 
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przed dniem, w którym prawo Unii 
przestaje mieć zastosowanie 
w Zjednoczonym Królestwie i do 
Zjednoczonego Królestwa, może złożyć do 
organu udzielającego unijnej homologacji 
typu wniosek o udzielenie unijnej 
homologacji tego samego typu.

(UE) 2016/1628, przed dniem, w którym 
prawo Unii przestaje mieć zastosowanie 
w Zjednoczonym Królestwie i do 
Zjednoczonego Królestwa, składa do 
organu udzielającego unijnej homologacji 
typu wniosek o udzielenie unijnej 
homologacji typu tego samego typu.

Uzasadnienie

Art. 7 ust. 1 dyrektywy 2007/46/WE odnosi się do składania wniosków o homologację typu dla 
układów, komponentów, pojazdów i silników. W związku z tym, dodając ten artykuł, zadbamy 
o uwzględnienie wszystkich kategorii, które mogą wymagać unijnej homologacji typu.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Składając wniosek na mocy ust. 1, 
producent jest zobowiązany do wniesienia 
odpowiedniej opłaty za wszelkie koszty 
wynikające z wykonywania uprawnień 
i wypełniania obowiązków przez organ 
udzielający unijnej homologacji typu 
w związku z unijną homologacją typu.

3. Składając wniosek na mocy ust. 1, 
producent jest zobowiązany do wniesienia 
odpowiedniej, ustalonej przez organ 
udzielający unijnej homologacji typu, 
opłaty za wszelkie koszty wynikające 
z wykonywania uprawnień i wypełniania 
obowiązków przez organ udzielający 
unijnej homologacji typu w związku 
z unijną homologacją typu.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Składając wniosek zgodnie z ust. 1 
niniejszego artykułu, producent, na 
wniosek organu udzielającego unijnej 
homologacji typu, przedkłada wszelkie 
dokumenty i informacje, które organ 
może uznać za niezbędne do podjęcia 
decyzji o przyznaniu unijnej homologacji 
typu zgodnie z art. 5.
Dokumenty i informacje, o których mowa 
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w akapicie pierwszym, mogą obejmować 
pierwotną homologację typu 
Zjednoczonego Królestwa, w tym 
wszystkie zmiany, folder informacyjny i 
sprawozdania z badań. W przypadku 
pojazdów taki wniosek może również 
obejmować wszelkie homologacje UE, WE 
lub EKG ONZ i załączniki do nich, 
stanowiące część całej homologacji typu 
pojazdu.

Uzasadnienie

Podobnie jak w odniesieniu do innych produktów na rynku Unia ustala normy i wytyczne 
dotyczące jakości, które odpowiadają wymogom w zakresie bezpieczeństwa i ochrony klimatu. 
Z tego względu ten dodatkowy artykuł wzywa producentów do stosowania się do wniosku 
organu udzielającego unijnej homologacji typu. Należy zagwarantować utrzymanie unijnych 
norm, w związku z tym dodaliśmy tę poprawkę, tak aby przed przejęciem homologacji typu 
Zjednoczonego Królestwa zapewnić dostępność wszystkich możliwych informacji potrzebnych 
do unijnej homologacji typu, dzięki czemu organ udzielający unijnej homologacji typu będzie 
mógł dysponować wszystkimi danymi przed podjęciem decyzji o tym, czy udzielić homologacji 
czy przejąć homologację typu Zjednoczonego Królestwa.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W zakresie, w jakim nie mają 
zastosowania nowe wymogi oraz nie 
naruszając przepisów ust. 3, unijna 
homologacja typu może zostać udzielona 
na podstawie tych samych sprawozdań 
z badań, które były wcześniej 
wykorzystywane do celów udzielenia 
homologacji typu Zjednoczonego 
Królestwa zgodnie z mającymi 
zastosowanie przepisami, niezależnie od 
tego, czy służba techniczna, która wydała 
sprawozdanie z badań, została wyznaczona 
i zgłoszona przez państwo członkowskie 
wydające unijną homologację typu 
zgodnie z dyrektywą 2007/46/WE, 
rozporządzeniem (UE) nr 167/2013, 
rozporządzeniem (UE) nr 168/2013 lub 
rozporządzeniem (UE) 2016/1628, nawet 
jeżeli prawo Unii nie ma już zastosowania 

2. W zakresie, w jakim nie mają 
zastosowania nowe wymogi oraz nie 
naruszając przepisów ust. 3 niniejszego 
artykułu, unijna homologacja typu może 
zostać udzielona na podstawie tych samych 
sprawozdań z badań, które były wcześniej 
wykorzystywane do celów udzielenia 
homologacji typu Zjednoczonego 
Królestwa zgodnie z mającymi 
zastosowanie przepisami, niezależnie od 
tego, czy służba techniczna, która wydała 
sprawozdanie z badań, została wyznaczona 
i zgłoszona przez państwo członkowskie 
udzielające unijnej homologacji typu 
zgodnie z dyrektywą 2007/46/WE, 
rozporządzeniem (UE) nr 167/2013, 
rozporządzeniem (UE) nr 168/2013 lub 
rozporządzeniem (UE) 2016/1628, nawet 
jeżeli prawo Unii nie ma już zastosowania 
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do Zjednoczonego Królestwa 
i w Zjednoczonym Królestwie.

do Zjednoczonego Królestwa 
i w Zjednoczonym Królestwie.

Uzasadnienie

Poprawkę dodano w celu wyjaśnienia, że państwo udzielające unijnej homologacji typu, o 
której mowa, jest tym samym, która wydaje świadectwo homologacji typu.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Typ homologowany zgodnie 
z przepisami ust. 1 otrzymuje świadectwo 
homologacji typu UE z numerem 
składającym się z numeru 
identyfikacyjnego państwa 
członkowskiego, którego organ udzielający 
homologacji typu udzielił unijnej 
homologacji typu, oraz numeru mającego 
zastosowanie aktu, o którym mowa w art. 2 
ust. 1. Świadectwo zawiera również numer 
ostatniego aktu zmieniającego, który 
zawiera wymagania dotyczące homologacji 
typu, zgodnie z którymi została udzielona 
unijna homologacja typu. W przypadku 
pojazdów świadectwa homologacji typu 
i świadectwa zgodności w rubryce 
„Uwagi:” muszą zawierać wzmiankę 
„uprzednio homologowany jako” oraz 
numer świadectwa homologacji typu 
wydanego w Zjednoczonym Królestwie. 
W przypadku układów, komponentów lub 
oddzielnych zespołów technicznych, 
świadectwo homologacji typu musi 
zawierać wzmiankę „uprzednio 
homologowany jako” oraz odniesienie do 
oznakowania otrzymanego w wyniku 
homologacji typu wydanej 
w Zjednoczonym Królestwie.

4. Typ homologowany zgodnie 
z przepisami ust. 1 otrzymuje świadectwo 
homologacji typu UE z numerem 
składającym się z numeru 
identyfikacyjnego państwa 
członkowskiego, którego organ udzielający 
homologacji typu udzielił unijnej 
homologacji typu, oraz numeru mającego 
zastosowanie aktu, o którym mowa w art. 2 
ust. 1. Świadectwo zawiera również numer 
ostatniego aktu zmieniającego, który 
zawiera wymagania dotyczące homologacji 
typu, zgodnie z którymi została udzielona 
unijna homologacja typu. W przypadku 
pojazdów świadectwa homologacji typu 
i świadectwa zgodności w rubryce 
„Uwagi:” muszą zawierać wzmiankę 
„uprzednio homologowany jako” oraz 
numer i datę świadectwa homologacji typu 
wydanego w Zjednoczonym Królestwie. 
W przypadku układów, komponentów lub 
oddzielnych zespołów technicznych, 
świadectwo homologacji typu musi 
zawierać wzmiankę „uprzednio 
homologowany jako” oraz odniesienie do 
oznakowania otrzymanego w wyniku 
homologacji typu wydanej 
w Zjednoczonym Królestwie.



PE631.551/ 10

PL

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Unijna homologacja typu staje się 
skuteczna z dniem jej udzielenia lub 
w późniejszym terminie w niej 
określonym. Homologacja typu 
Zjednoczonego Królestwa traci ważność 
najpóźniej począwszy od dnia, w którym 
homologacja typu UE zaczyna 
obowiązywać.

5. Unijna homologacja typu staje się 
skuteczna z dniem jej udzielenia lub 
w późniejszym terminie w niej 
określonym. Homologacja typu 
Zjednoczonego Królestwa traci ważność 
najpóźniej w dniu, w którym Zjednoczone 
Królestwo wystąpi z Unii lub, jeżeli Unia i 
Zjednoczone Królestwo uzgodnią w 
umowie o wystąpieniu okres przejściowy, 
po ostatnim dniu okresu przejściowego. 
Wcześniej, homologacja ta traci ważność 
w dniu, w którym zaczyna obowiązywać 
unijna homologacja typu.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 6 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Począwszy od daty wejścia w życie unijnej 
homologacji typu organ udzielający unijnej 
homologacji typu musi również posiadać 
wszystkie uprawnienia i wypełniać 
wszystkie zobowiązania organu 
udzielającego homologacji typu 
Zjednoczonego Królestwa w odniesieniu 
do wszystkich pojazdów, układów, 
komponentów lub oddzielnych zespołów 
technicznych produkowanych na 
podstawie homologacji typu 
Zjednoczonego Królestwa i już 
wprowadzonych do obrotu, 
zarejestrowanych lub dopuszczonych do 
eksploatacji w Unii. Nie obejmuje to 
jednak odpowiedzialności za wszelkie 
działania lub zaniechania, które można 
przypisać organowi udzielającemu 
homologacji typu Zjednoczonego 
Królestwa.

Począwszy od daty wejścia w życie unijnej 
homologacji typu organ udzielający unijnej 
homologacji typu musi również posiadać 
wszystkie uprawnienia i wypełniać 
wszystkie zobowiązania organu 
udzielającego homologacji typu 
Zjednoczonego Królestwa w odniesieniu 
do:
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a) pojazdów, układów, komponentów 
lub oddzielnych zespołów technicznych 
produkowanych na podstawie 
homologacji typu Zjednoczonego 
Królestwa i już wprowadzonych do obrotu, 
zarejestrowanych lub dopuszczonych do 
eksploatacji w Unii;
b) pojazdów, układów, komponentów 
lub oddzielnych zespołów technicznych 
produkowanych na podstawie 
homologacji typu Zjednoczonego 
Królestwa, które mają być wprowadzane 
do obrotu, rejestrowane lub dopuszczane 
do eksploatacji w Unii zgodnie z akapitem 
2a.

Uzasadnienie

Proponowana zmiana artykułu podkreśla, kiedy unijna homologacja typu zacznie 
obowiązywać i które pojazdy, układy, komponenty i oddzielne zespoły techniczne zostaną 
objęte zakresem unijnej homologacji typu, oraz w odniesieniu do których organ udzielający 
unijnej homologacji typu będzie musiał wykonywać uprawnienia i wypełniać obowiązki, które 
przed wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii należały do organu udzielającego 
homologacji typu Zjednoczonego Królestwa. W związku z tym organ udzielający unijnej 
homologacji typu jest odpowiedzialny za te pojazdy, układy, komponenty lub oddzielne 
zespoły techniczne, które zostały wyprodukowane na podstawie homologacji typu 
Zjednoczonego Królestwa i które już zostały lub dopiero zostaną wprowadzone do obrotu, 
zarejestrowane lub dopuszczone do eksploatacji w Unii zgodnie z następnym akapitem.

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 6 – akapit 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Pojazdy, układy, komponenty lub 
oddzielne zespoły techniczne 
wyprodukowane na podstawie 
homologacji typu Zjednoczonego 
Królestwa, która utraciła ważność w 
wyniku udzielenia unijnej homologacji 
typu, mogą być wprowadzane do obrotu, 
rejestrowane lub dopuszczane do 
eksploatacji w Unii do dnia, w którym 
prawo Unii przestanie mieć zastosowanie 
do Zjednoczonego Królestwa i w 
Zjednoczonym Królestwie lub, w 
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przypadku gdy unijna homologacja typu 
straci ważność przed tą datą zgodnie z art. 
17 dyrektywy 2007/46/WE, art. 32 
rozporządzenia (UE) nr 167/2013, art. 37 
rozporządzenia (UE) nr 168/2013 lub art. 
30 rozporządzenia (UE) 2016/1628, do 
dnia, w którym unijna homologacja typu 
straci ważność. W przypadku pojazdów 
producenci podają w suplemencie do 
świadectwa zgodności numer unijnej 
homologacji typu, zanim takie pojazdy 
zostaną wprowadzone do obrotu, 
zarejestrowane lub dopuszczone do 
eksploatacji w Unii.

Uzasadnienie

Dodanie powyższego tekstu zapewni istnienie organu nadzoru rynku takich pojazdów, 
układów, komponentów lub oddzielnych zespołów technicznych, które może objąć okres 
przejściowy, gdy homologacja typu Zjednoczonego Królestwa straci ważność w wyniku 
udzielenia unijnej homologacji typu lub z powodów wymienionych w artykułach 
przytoczonych w niniejszym przepisie. Ponadto producenci pojazdów dostarczają również 
dodatkowe świadectwo zgodności, tak aby nowy organ udzielający homologacji typu był w 
stanie przejąć odpowiedzialność za te pojazdy.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 6 – akapit 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Organ udzielający unijnej homologacji 
typu nie ponosi odpowiedzialności za 
żadne działania lub zaniechania organu 
udzielającego homologacji typu 
Zjednoczonego Królestwa.

Uzasadnienie

Przepis ten został przeniesiony z art. 5 ust. 6 wniosku Komisji, aby podkreślić, że organ 
udzielający unijnej homologacji typu nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek 
zaniechania lub działania, które mógł podjąć organ udzielający homologacji typu 
Zjednoczonego Królestwa.
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Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Po przyjęciu wniosku, o którym 
mowa w ust. 1, oraz wydaniu unijnej 
homologacji typu zgodnie z art. 5, organ 
udzielający unijnej homologacji typu 
wykonuje wszystkie uprawnienia 
i wypełnia wszystkie obowiązki organu 
udzielającego homologacji typu 
Zjednoczonego Królestwa w odniesieniu 
do wszystkich pojazdów, układów, 
komponentów lub oddzielnych zespołów 
technicznych produkowanych na podstawie 
homologacji typu Zjednoczonego 
Królestwa, o których mowa w ust. 1, 
w odniesieniu do wycofania, informacji 
dotyczących naprawy i konserwacji oraz 
kontroli zgodności eksploatacyjnej. Nie 
obejmuje to jednak odpowiedzialności za 
wszelkie działania lub zaniechania, które 
można przypisać organowi udzielającemu 
homologacji typu Zjednoczonego 
Królestwa.

3. Po przyjęciu wniosku, o którym 
mowa w ust. 1, oraz wydaniu unijnej 
homologacji typu zgodnie z art. 5, organ 
udzielający unijnej homologacji typu 
wykonuje wszystkie uprawnienia 
i wypełnia wszystkie obowiązki organu 
udzielającego homologacji typu 
Zjednoczonego Królestwa w odniesieniu 
do wszystkich pojazdów, układów, 
komponentów lub oddzielnych zespołów 
technicznych produkowanych na podstawie 
homologacji typu Zjednoczonego 
Królestwa, o których mowa w ust. 1, 
w odniesieniu do wycofania, informacji 
dotyczących naprawy i konserwacji oraz 
kontroli zgodności eksploatacyjnej.

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 6a
Przepisy przejściowe

Niniejsze rozporządzenie nie wyklucza 
wprowadzania do obrotu, udostępniania 
na rynku, rejestracji lub dopuszczania do 
eksploatacji silników lub pojazdów i 
maszyn mobilnych nieporuszających się 
po drogach, w których takie silniki są 
instalowane, zgodnych z typem, którego 
homologacja typu Zjednoczonego 
Królestwa utraciła ważność przed dniem, 
w którym prawo Unii przestało mieć 
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zastosowanie do Zjednoczonego Królestwa 
i w Zjednoczonym Królestwie, zgodnie z 
art. 10 ust. 7 dyrektywy 97/68/WE, art. 34 
ust. 7 i 8 lub art. 58 ust. 5–11 
rozporządzenia (UE) 2016/1628, art. 19 
ust. 6, art. 20 ust. 8, art. 28 ust. 6 i art. 53 
ust. 12 rozporządzenia nr 167/2013 oraz 
art. 11 ust. 4 i art. 14 rozporządzenia 
delegowanego Komisji (UE) 2015/96 lub 
art. 13 ust. 3–6 rozporządzenia 
delegowanego Komisji (UE) 2018/985.

Uzasadnienie

Poprawka gwarantuje, że silniki lub pojazdy i maszyny nieporuszające się po drogach, w 
których te silniki są zainstalowane, mogą nadal być wprowadzane do obrotu i udostępniane 
na rynku, rejestrowane i dopuszczane do eksploatacji, o ile są zgodne z wymienionymi  
przepisami prawa Unii, jeśli ich homologacja typu Zjednoczonego Królestwa straciłaby 
ważność przed dniem, w którym prawo Unii przestałoby mieć zastosowanie, a nie w wyniku 
tego.


