
 

PA\1098738PL.doc  PE585.489v01-00 

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

Parlament Europejski 
2014-2019  

 

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności 
 

2016/0014(COD) 

13.7.2016 

PROJEKT OPINII 

Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i 

Bezpieczeństwa Żywności 

dla Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów 

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady w sprawie homologacji i nadzoru 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)) 

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Christofer Fjellner 

 



 

PE585.489v01-00 2/26 PA\1098738PL.doc 

PL 

PA_Legam 



 

PA\1098738PL.doc 3/26 PE585.489v01-00 

 PL 

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE 

W dniu 27 stycznia 2016 r. Komisja Europejska opublikowała wniosek w sprawie 

homologacji typu i nadzoru rynku pojazdów silnikowych i ich przyczep, obecnie określonych 

w dyrektywie 2007/46/WE. 

W 2013 r. unijny system homologacji typu został poddany kompleksowej kontroli sprawności 

jako część zobowiązań Komisji w ramach jej planu działania CARS2020. Rezultaty pokazały, 

że chociaż obecny system do pewnego stopnia zrealizował cele polityki, został on szeroko 

skrytykowany w następstwie afery spowodowanej manipulacją oprogramowania w koncernie 

Volkswagen. Sprawozdawca uważa, że zasadnicze znaczenie ma wzmocnienie unijnego 

systemu homologacji typu, w szczególności dzięki ustanowieniu właściwych mechanizmów 

nadzoru, aby zagwarantować zharmonizowane stosowanie procedur we wszystkich państwach 

członkowskich. Ponadto jest bardzo ważne, by przepisy sprawnie funkcjonowały i nie 

prowadziły do zwiększenia biurokracji ani w obrębie administracji krajowej, ani w branży 

motoryzacyjnej.  

Jednym z powodów słabości obecnego systemu są różnice w interpretacji i rygorze 

stosowania wymogów przez państwa członkowskie. Różnice w interpretacji, niekoniecznie 

wynikające ze złej woli, oraz transpozycji dyrektyw są znanym, powtarzającym się 

zjawiskiem, które osłabia rynek wewnętrzny i prowadzi do braku pewności dla branży i 

konsumentów. 

Konsekwencją tych niedociągnięć jest nie tylko brak zgodności; tworzą one również 

przestrzeń dla jawnych oszustw i łamania obowiązujących przepisów. Niestety zdarzały się 

już takie przypadki. Aby zlikwidować te niedociągnięcia, sprawozdawca zwrócił szczególną 

uwagę na wdrożenie skuteczniejszego mechanizmu kontroli i nadzoru rynku.  

Nadzór rynku, oznaczający kontrole ex-post pojazdów po ich wprowadzeniu do obrotu, jest 

słabym punktem obecnego prawodawstwa, a zatem wzmocnienie tego aspektu jest 

centralnym punktem niniejszego wniosku. Określono rolę i odpowiedzialność organów 

egzekwowania oraz kroki, jakie należy podjąć w przypadku pojawienia się na rynku 

produktów niespełniających norm, co stanowi konieczne ulepszenie. Sprawozdawca zwraca 

należytą uwagę na fakt, że nadzór rynku może być prowadzony przez krajowe organy 

nadzoru, lecz również Komisja Europejska ma tu do odegrania pewną rolę.  

Aby lepiej dostosować przepisy do zmieniających się warunków w państwach 

członkowskich, sprawozdawca proponuje wprowadzenie zmian do sytemu opłat. Ponieważ 

niektóre państwa członkowskie przeprowadzają ograniczoną liczbę homologacji typu, 

finansowanie nadzoru rynku nie powinno być związane z homologacją typu, ponieważ 

wiązałoby się to z ryzykiem powstania poważnych luk w nadzorze rynku. Aby 

zagwarantować równe szanse i dokładny nadzór rynku w całej Unii, państwa członkowskie 

tworzą struktury opłat, które odzwierciedlają warunki finansowania nadzoru rynku w tych 

państwach członkowskich.  

Sugeruje się udzielenie dodatkowych wyjaśnień dotyczących finansowania działalności 

związanej z nadzorem rynku. Biorąc pod uwagę, że państwa członkowskie tworzą systemy 

opłat, aby pokryć koszty nadzoru rynku, rozsądnym jest, by koszty związane z nadzorem 

rynku ponosiły organy nadzoru rynku. 
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Aby realnie zapewnić wiarygodność homologacji typu, powinna być ona co pięć lat 

poddawana kontroli innego organu udzielającego homologacji typu niż organ udzielający 

homologacji typu danego pojazdu. Przyczyni się to do wyeliminowania różnic w interpretacji 

między organami udzielającymi homologacji typu i zagwarantuje jednolite stosowanie 

przepisów. 

Sugeruje się również wzmocnienie organów udzielających homologacji i organów nadzoru 

rynku oraz zwiększenie odpowiedzialności Komisji za podjęcie działań w przypadku braku 

zgodności z normami. Jasne uregulowania dotyczące nadzoru rynku w połączeniu z surowymi 

karami są zdecydowanym i wiarygodnym mechanizmem odstraszającym od przyszłych prób 

obejścia wymogów lub naruszenia ich. 

Służby techniczne odgrywają kluczową rolę w utrzymywaniu wysokich norm technicznych, 

bezpieczeństwa i ochrony środowiska w Unii oraz w zachowaniu zgodności z tymi normami. 

Sprawozdawca zgadza się z Komisją, że konieczna jest ocena i monitorowanie służb 

technicznych. Jednak ponieważ w niektórych państwach członkowskich ocena i 

monitorowanie może należeć do zadań krajowej jednostki akredytującej, sprawozdawca 

pragnie zagwarantować, że ta opcja będzie również dostępna w przyszłości. Ocena 

monitorowania powinna również gwarantować niezależność służb technicznych od 

producenta. Aby zagwarantować oszczędność kosztową służby techniczne powinny mieć 

możliwość konkurencji w oparciu o ceny, dlatego całkowite oddzielenie nie jest wskazane, 

zamiast tego należy się skoncentrować na solidnej ocenie i monitorowaniu. 

Innym sposobem zagwarantowania zharmonizowanej, ścisłej interpretacji prawodawstwa jest 

mechanizm wzajemnej oceny organów udzielających homologacji, gdzie władze krajowe 

wymieniają informacje i koordynują swoje oceny. Czyniąc to, organy udzielające 

homologacji typu mogą zlikwidować ewentualne luki między sobą, jeśli chodzi o sposób 

przeprowadzania przez nie kontroli. Jednak aby zagwarantować, że te wzajemne oceny nie 

staną się niepotrzebnie obciążające i nie spowodują zwiększenia kosztów, sugeruje się 

zmniejszenie częstotliwości tych kontroli, chyba że jest powód, by uważać, że takie wzajemne 

kontrole powinny być przeprowadzane częściej. 

POPRAWKI 

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 

Żywności zwraca się do Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, jako 

komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek: 

Poprawka  1 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 43 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

43) „pojazd z końcowej partii 

produkcji” oznacza pojazd będący częścią 

zapasów, który z powodu wejścia w życie 

nowych wymagań technicznych, których 

43) „pojazd z końcowej partii 

produkcji” oznacza pojazd będący częścią 

zapasów lub który ma być ukończony i 

który z powodu wejścia w życie nowych 
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nie obejmowała jego homologacja, nie 

może lub już nie może być udostępniany 

na rynku, rejestrowany ani dopuszczony; 

wymagań technicznych, których nie 

obejmowała jego homologacja, nie może 

lub już nie może być udostępniany na 

rynku, rejestrowany ani dopuszczony; 

Or. en 

Uzasadnienie 

Pojazdy mogą być konstruowane wieloetapowo, co powinno się wziąć pod uwagę przy 

układaniu definicji pojazdu z końcowej partii produkcji. 

 

Poprawka  2 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 6 – ustęp 5 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

5. Państwa członkowskie 

wprowadzają niezbędne środki w celu 

zapewnienia, aby organy nadzoru rynku, 

jeżeli uznają to za konieczne i uzasadnione, 

mogły być uprawnione do wejścia na teren 

podmiotów gospodarczych i pobrania 

niezbędnych próbek pojazdów, układów, 

komponentów i oddzielnych zespołów 

technicznych do celów badania zgodności. 

5. Państwa członkowskie 

wprowadzają niezbędne środki w celu 

zapewnienia, aby organy nadzoru rynku, 

jeżeli uznają to za konieczne i uzasadnione, 

mogły wejść na teren podmiotów 

gospodarczych i pobrać niezbędne próbki 

pojazdów, układów, komponentów i 

oddzielnych zespołów technicznych do 

celów badania zgodności. Za próbki 

pobierane do testowania organy nadzoru 

rynku płacą cenę rynkową – albo za ich 

nabycie, albo za ich wynajęcie – w 

zależności od planowanego użycia tych 

próbek. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Opłaty za nadzór rynku są wnoszone w momencie homologacji typu. Pozwolenie organom 

nadzoru rynku na niepłacenie za testowane próbki spowodowałoby, że producent musiałby 

zapłacić podwójnie. 

 

Poprawka  3 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 9 – ustęp 1 – akapit 2 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Badania te i inspekcje mogą odbywać się 

na nowych pojazdach dostarczonych przez 

producentów lub podmiot gospodarczy, 

jak określono w ust. 2 poniżej. 

Badania te i inspekcje mogą odbywać się 

na nowych pojazdach, układach, 

komponentach i oddzielnych zespołach 

technicznych, za które płaci się cenę 

rynkową – albo za ich nabycie, albo za ich 

wynajęcie – w zależności od planowanego 

użycia tych pojazdów, układów, 

komponentów i oddzielnych zespołów 

technicznych. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Opłaty za nadzór rynku są wnoszone w momencie homologacji typu. Pozwolenie organom 

nadzoru rynku na niepłacenie za testowane próbki spowodowałoby, że producent musiałby 

zapłacić podwójnie. 

 

Poprawka  4 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 9 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Producenci posiadający 

homologację typu lub podmioty 

gospodarcze dostarczają Komisji na 

żądanie statystycznie istotną liczbę 

wyprodukowanych pojazdów, układów, 

komponentów i oddzielnych zespołów 

technicznych wybranych przez Komisję, 

które są reprezentatywne dla pojazdów, 

układów, komponentów i oddzielnych 

zespołów technicznych dostępnych do 

wprowadzenia do obrotu na podstawie 

danej homologacji typu. Te pojazdy, 

układy, komponenty i oddzielne zespoły 

techniczne muszą być dostarczone do 

badania w momencie, w miejscu i w 

okresie wymaganym przez Komisję. 

2. Producenci posiadający 

homologację typu lub podmioty 

gospodarcze dostarczają Komisji na 

żądanie statystycznie istotną liczbę 

wyprodukowanych pojazdów, układów, 

komponentów i oddzielnych zespołów 

technicznych wybranych przez Komisję, 

które są reprezentatywne dla pojazdów, 

układów, komponentów i oddzielnych 

zespołów technicznych dostępnych do 

wprowadzenia do obrotu na podstawie 

odnośnej homologacji typu. Te pojazdy, 

układy, komponenty i oddzielne zespoły 

techniczne muszą być dostarczone do 

badania w momencie, w miejscu i w 

okresie wymaganym przez Komisję. Za 

próbki pojazdów, układów, komponentów 

i oddzielnych zespołów technicznych 

pobieranych do testowania Komisja płaci 

cenę rynkową – albo za ich nabycie, albo 
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za ich wynajęcie – w zależności od 

planowanego użycia tych próbek. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Opłaty za nadzór rynku są wnoszone w momencie homologacji typu. Pozwolenie organom 

nadzoru rynku lub Komisji na niepłacenie za testowane próbki spowodowałoby, że producent 

musiałby zapłacić podwójnie. 

 

Poprawka  5 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 9 – ustęp 4 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. Producenci pojazdów udostępniają 

publicznie dane niezbędne osobom trzecim 

do przeprowadzania badań kontrolujących 

zgodność. Komisja przyjmuje akty 

wykonawcze w celu określenia, jakie dane 

mają być udostępnione publicznie, oraz 

warunków takich publikacji, z 

zastrzeżeniem ochrony tajemnic 

handlowych oraz ochrony danych 

osobowych zgodnie z prawem Unii i 

prawem krajowym. Te akty wykonawcze 

przyjmuje się zgodnie z procedurą 

sprawdzającą, o której mowa w art. 87 ust. 

2. 

4. Producenci pojazdów udostępniają 

dane niezbędne do przeprowadzania badań 

kontrolujących zgodność przez organy 

nadzoru rynku lub Komisję. Komisja 

przyjmuje akty wykonawcze w celu 

określenia, jakie dane mają być 

udostępnione, oraz warunków takiego 

udostępnienia, z zastrzeżeniem ochrony 

tajemnic handlowych oraz ochrony danych 

osobowych zgodnie z prawem Unii i 

prawem krajowym. Te akty wykonawcze 

przyjmuje się zgodnie z procedurą 

sprawdzającą, o której mowa w art. 87 ust. 

2. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Dane powinny być udostępniane właściwym podmiotom, aby zagwarantować 

przeprowadzenie adekwatnych testów. Jednak zasadnicze znaczenie ma utrzymanie poufności 

i zabezpieczenie własności intelektualnej. 

 

Poprawka  6 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 17 – ustęp 1 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. W przypadku gdy dystrybutor 

sądzi, że pojazd, układ, komponent lub 

oddzielny zespół techniczny nie jest 

zgodny z wymogami zawartymi w 

niniejszym rozporządzeniu, nie udostępnia 

na rynku, nie rejestruje ani nie dopuszcza 

pojazdu, układu, komponentu ani 

oddzielnego zespołu technicznego do 

czasu zapewnienia ich zgodności. 

1. W przypadku gdy dystrybutor 

sądzi, że pojazd, układ, komponent lub 

oddzielny zespół techniczny nie jest 

zgodny z wymogami zawartymi w 

niniejszym rozporządzeniu, informuje on o 

tym producenta i właściwy organ nadzoru 

rynku. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Należy bezwzględnie podjąć szybkie działania w przypadku podejrzeń braku zgodności z 

normami. W przypadku gdy dystrybutor ma takie podejrzenia, powinien na wczesnym etapie 

poinformować o tym producenta i organy nadzoru rynku. Jednocześnie odpowiedzialność 

dystrybutora powinna być proporcjonalna, ponieważ podjęte przez niego działania mogą 

doprowadzić do odpowiedzialności wobec producentów. 

 

Poprawka  7 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 30 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Państwa członkowskie określają 

strukturę opłat krajowych na potrzeby 

pokrycia kosztów ich homologacji typu i 

działań nadzoru rynku, jak również badań 

w zakresie homologacji typu oraz badań i 

inspekcji zgodności produkcji 

przeprowadzanych przez służby 

techniczne, które zostały przez nie 

wyznaczone. 

1. Państwa członkowskie określają 

strukturę opłat krajowych na potrzeby 

pokrycia kosztów ich homologacji typu i 

działań nadzoru rynku. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Jako że między państwami członkowskimi występują różnice jeśli chodzi o liczbę udzielonych 

homologacji, nie należy łączyć finansowania nadzoru rynku z homologacją, ponieważ może to 

spowodować niedofinansowanie nadzoru rynku. Państwa członkowskie powinny natomiast 

mieć swobodę tworzenia swoich własnych systemów, aby zagwarantować dostępność 
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koniecznych funduszy. 

 

Poprawka  8 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 30 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Opłaty krajowe są pobierane od 

producentów, którzy złożyli wniosek o 

homologację typu w danym państwie 

członkowskim. Służby techniczne nie 

pobierają opłat bezpośrednio. 

skreśla się 

Or. en 

Uzasadnienie 

Jako że między państwami członkowskimi występują różnice jeśli chodzi o liczbę udzielonych 

homologacji, nie należy łączyć finansowania nadzoru rynku z homologacją, ponieważ może to 

spowodować niedofinansowanie nadzoru rynku. Państwa członkowskie powinny natomiast 

mieć swobodę tworzenia swoich własnych systemów, aby zagwarantować dostępność 

koniecznych funduszy. 

 

Poprawka  9 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 30 – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Struktura opłat krajowych 

obejmuje również koszty inspekcji i badań 

sprawdzających zgodność, 

przeprowadzanych przez Komisję zgodnie 

z art. 9. Kwoty te stanowią zewnętrzne 

dochody przeznaczone na określony cel w 

budżecie ogólnym Unii Europejskiej 

zgodnie z art. 21 ust. 4 rozporządzenia 

finansowego2626. 

skreśla się 

__________________  

26Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 

966/2012 z dnia 25 października 2015 r. w 

sprawie zasad finansowych mających 

zastosowanie do budżetu ogólnego Unii 
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oraz uchylające rozporządzenie Rady 

(WE, Euratom) nr 1605/2002 (Dz.U. L 

298 z 26.10.2012, s. 1). 

Or. en 

Uzasadnienie 

W budżecie UE powinny się znaleźć środki potrzebne na działalność Komisji. 

 

Poprawka  10 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 30 – ustęp 5 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

5. Komisja może przyjmować akty 

wykonawcze w celu określenia dopłat 

uzupełniających, o których mowa w ust. 3, 

mających zastosowanie do opłat 

krajowych, o których mowa w ust. 1. Te 

akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z 

procedurą sprawdzającą, o której mowa w 

art. 87 ust. 2. 

skreśla się 

Or. en 

Uzasadnienie 

W budżecie UE powinny się znaleźć środki potrzebne na działalność Komisji. 

 

Poprawka  11 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 33 – nagłówek 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Utrata ważności Okresowe audyty i utrata ważności 

Or. en 

Uzasadnienie 

Ustalając ostateczny termin homologacji typu Komisja decyduje o cyklu życia modeli 

pojazdów. Obecnie wiele modeli ma dłuższe cykle życia, a zatem zaleca się wprowadzenie 
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systemu audytu gwarantującego wyeliminowanie niepotrzebnej biurokracji. 

 

Poprawka  12 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 33 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Homologacje typu pojazdów, 

układów, komponentów i oddzielnych 

zespołów technicznych wydaje się na 

ograniczony okres 5 lat bez możliwości 

przedłużenia. Datę wygaśnięcia wskazuje 

się w świadectwie homologacji typu. Po 

wygaśnięciu świadectwa homologacji 

typu, może ono zostać odnowione na 

wniosek producenta jedynie w przypadku, 

gdy organ udzielający homologacji 

stwierdził, że typ pojazdu, układu, 

komponentu i oddzielnego zespołu 

technicznego spełnia wszystkie wymogi 

odpowiednich aktów prawnych dla 

nowych pojazdów, układów, 

komponentów i oddzielnych zespołów 

technicznych tego typu. 

1. Homologacje typu pojazdów są 

poddawane audytowi po okresie pięciu lat 

po pierwszej homologacji typu lub 

ostatnim audycie. Audyt przeprowadza 

organ udzielający homologacji, inny niż 

ten, który udzielił odnośnej homologacji. 

Audyt świadectwa homologacji typu 

obejmuje sprawdzenie przez organ 

udzielający homologacji, czy typ pojazdu 

spełnia wszystkie wymogi odpowiednich 

aktów prawnych mających zastosowanie 

do wszystkich nowych pojazdów tego typu 

w tym czasie. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Ustalając ostateczny termin homologacji typu Komisja decyduje o cyklu życia modeli 

pojazdów. Obecnie wiele modeli ma dłuższe cykle życia, a zatem zaleca się wprowadzenie 

systemu audytu gwarantującego wyeliminowanie niepotrzebnej biurokracji. Aby 

zagwarantować jednolite stosowanie prawodawstwa w całej Unii homologacja typu jest 

poddawana audytowi, który przeprowadza inny organ udzielający homologacji niż organ, 

który udzielił odnośnej homologacji. 

 

Poprawka  13 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 33 – ustęp 1 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1a. Jeżeli organ przeprowadzający 

audyt, o którym mowa w ust. 1, znajdzie 

jakiekolwiek nieprawidłowości lub 



 

PE585.489v01-00 12/26 PA\1098738PL.doc 

PL 

jakikolwiek brak zgodności, bezzwłocznie 

wdraża on w stosownych przypadkach 

środki naprawcze. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Ustalając ostateczny termin homologacji typu Komisja decyduje o cyklu życia modeli 

pojazdów. Obecnie wiele modeli ma dłuższe cykle życia, a zatem zaleca się wprowadzenie 

systemu audytu gwarantującego wyeliminowanie niepotrzebnej biurokracji. 

 

Poprawka  14 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 33 – ustęp 2 – wprowadzenie 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Homologacja typu UE pojazdu traci 

ważność przed datą jej wygaśnięcia w 

następujących przypadkach: 

2. Homologacja typu UE pojazdu traci 

ważność w następujących przypadkach: 

Or. en 

Uzasadnienie 

Ustalając ostateczny termin homologacji typu Komisja decyduje o cyklu życia modeli 

pojazdów. Obecnie wiele modeli ma dłuższe cykle życia, a zatem zaleca się wprowadzenie 

systemu audytu gwarantującego wyeliminowanie niepotrzebnej biurokracji. 

 

Poprawka  15 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 33 – ustęp 5 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

5. W przypadku gdy zbliża się termin 

utraty ważności świadectwa homologacji 

typu UE dla danego typu pojazdu, układu, 

komponentu lub oddzielnego zespołu 

technicznego, producent niezwłocznie 

informuje o tym organ udzielający 

homologacji, który udzielił homologacji 

typu UE. 

skreśla się 



 

PA\1098738PL.doc 13/26 PE585.489v01-00 

 PL 

Or. en 

Uzasadnienie 

Ustalając ostateczny termin homologacji typu Komisja decyduje o cyklu życia modeli 

pojazdów. Obecnie wiele modeli ma dłuższe cykle życia, a zatem zaleca się wprowadzenie 

systemu audytu gwarantującego wyeliminowanie niepotrzebnej biurokracji. 

 

Poprawka  16 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 33 – ustęp 6 – akapit 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Po otrzymaniu powiadomienia od 

producenta organ udzielający 

homologacji, który udzielił homologacji 

typu UE, w stosownych przypadkach 

niezwłocznie przekazuje organom 

udzielającym homologacji pozostałych 

państw członkowskich oraz Komisji 

wszelkie istotne informacje do celów 

udostępnienia na rynku, rejestracji lub 

dopuszczenia pojazdów. 

Organ udzielający homologacji, który 

udzielił homologacji typu UE lub 

przeprowadził audyt tej homologacji, w 

stosownych przypadkach niezwłocznie 

przekazuje organom udzielającym 

homologacji pozostałych państw 

członkowskich oraz Komisji wszelkie 

istotne informacje do celów udostępnienia 

na rynku, rejestracji lub dopuszczenia 

pojazdów. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Ustalając ostateczny termin homologacji typu Komisja decyduje o cyklu życia modeli 

pojazdów. Obecnie wiele modeli ma dłuższe cykle życia, a zatem zaleca się wprowadzenie 

systemu audytu gwarantującego wyeliminowanie niepotrzebnej biurokracji. 

 

Poprawka  17 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 41 – ustęp 3 – akapit 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

W terminie trzech miesięcy od otrzymania 

dokumentów, o których mowa w ust. 2, 

organy udzielające homologacji państw 

członkowskich wskazane przez producenta 

podejmują decyzję, czy uznać homologację 

typu. 

W terminie 60 dni od otrzymania 

dokumentów, o których mowa w ust. 2, 

organy udzielające homologacji państw 

członkowskich wskazane przez producenta 

podejmują decyzję, czy uznać homologację 

typu. 
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Or. en 

Uzasadnienie 

W obowiązujących przepisach jest mowa o 60 dniach, a Komisja nie przedstawiła 

argumentów na to, dlaczego ten termin ma ulec zmianie. 

 

Poprawka  18 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 47 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Ust. 1 stosuje się do pojazdów 

kompletnych przez okres 12 miesięcy od 

dnia utraty ważności homologacji typu 

UE, a do pojazdów skompletowanych – 

przez okres 18 miesięcy od tego dnia. 

skreśla się 

Or. en 

Uzasadnienie 

Ten problem pojawia się jedynie w przypadku jednego pojazdu lub bardzo małej liczby 

pojazdów, gdzie z różnych względów nie było rejestracji, zatem ograniczenie okresu na 

przeprowadzenie rejestracji pojazdów z końca serii byłoby niepotrzebnym działaniem 

biurokratycznym. 

 

Poprawka  19 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 47 – ustęp 5 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

5. Świadectwo zgodności pojazdów 

udostępnionych na rynku, 

zarejestrowanych lub dopuszczonych 

zgodnie z niniejszym artykułem zawiera 

specjalną wzmiankę wskazującą, że są to 

pojazdy z końcowej partii produkcji, a 

także datę, do której pojazdy te mogą być 

udostępniane na rynku, rejestrowane lub 

dopuszczane w Unii. 

skreśla się 

Or. en 
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Uzasadnienie 

W czasie produkcji nie wie się, czy dany pojazd będzie pojazdem z końca serii. 

 

Poprawka  20 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 51 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Jeżeli Komisja uzna środek 

krajowy za uzasadniony, wszystkie 

państwa członkowskie podejmują środki 

niezbędne do zapewnienia wycofania z 

obrotu na swoim rynku pojazdu, układów, 

komponentu lub oddzielnego zespołu 

technicznego niespełniającego wymogów i 

informują o tym Komisję. Jeżeli Komisja 

uzna krajowy środek za nieuzasadniony, 

zainteresowane państwo członkowskie 

wycofuje lub dostosowuje środek zgodnie 

z decyzją Komisji, o której mowa w ust. 1. 

2. Jeżeli Komisja uzna środek 

krajowy za uzasadniony, wszystkie 

państwa członkowskie gwarantują, że w 

stosunku do niespełniającego wymogów 

pojazdu, układu, komponentu lub 

oddzielnego zespołu technicznego podjęte 

zostają takie same środki na ich rynkach, 
i informują o tym Komisję. Jeżeli Komisja 

uzna krajowy środek za nieuzasadniony, 

zainteresowane państwo członkowskie 

wycofuje lub dostosowuje środek zgodnie 

z decyzją Komisji, o której mowa w ust. 1. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Należy zagwarantować, że podjęte działania są spójne, a ponieważ wycofanie nie jest jedyną 

dostępną opcją, należy to wyjaśnić. 

 

Poprawka  21 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 53 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Jeżeli pojazdy, układy, komponenty 

lub oddzielne zespoły techniczne, którym 

towarzyszy świadectwo zgodności lub 

które są opatrzone znakiem homologacji, 

są niezgodne z homologowanym typem lub 

z niniejszym rozporządzeniem lub zostały 

homologowane na podstawie 

nieprawidłowych danych, organy 

udzielające homologacji, organy nadzoru 

rynku lub Komisja mogą wprowadzić 

1. Jeżeli pojazdy, układy, komponenty 

lub oddzielne zespoły techniczne, którym 

towarzyszy świadectwo zgodności lub 

które są opatrzone znakiem homologacji, 

są niezgodne z homologowanym typem lub 

z niniejszym rozporządzeniem lub zostały 

homologowane na podstawie 

nieprawidłowych danych, organy 

udzielające homologacji, organy nadzoru 

rynku lub Komisja wprowadzają niezbędne 



 

PE585.489v01-00 16/26 PA\1098738PL.doc 

PL 

niezbędne środki ograniczające zgodnie z 

art. 21 rozporządzenia (WE) nr 765/2008 w 

celu zakazu lub ograniczenia udostępniania 

na rynku, rejestracji lub dopuszczania 

niezgodnych z wymogami pojazdów, 

układów, komponentów lub oddzielnych 

zespołów technicznych, lub w celu 

wycofania ich z obrotu lub od 

użytkowników, włącznie z cofnięciem 

homologacji typu przez organ udzielający 

homologacji, który udzielił homologacji 

typu UE, do czasu wprowadzenia przez 

odpowiedni podmiot gospodarczy 

wszystkich właściwych środków 

naprawczych w celu przywrócenia 

zgodności pojazdów, układów, 

komponentów lub oddzielnych zespołów 

technicznych. 

środki ograniczające zgodnie z art. 21 

rozporządzenia (WE) nr 765/2008 w celu 

zakazu lub ograniczenia udostępniania na 

rynku, rejestracji lub dopuszczania 

niezgodnych z wymogami pojazdów, 

układów, komponentów lub oddzielnych 

zespołów technicznych, lub w celu 

wycofania ich z obrotu lub od 

użytkowników, włącznie z cofnięciem 

homologacji typu przez organ udzielający 

homologacji, który udzielił homologacji 

typu UE, do czasu wprowadzenia przez 

odpowiedni podmiot gospodarczy 

wszystkich właściwych środków 

naprawczych w celu przywrócenia 

zgodności odnośnych pojazdów, układów, 

komponentów lub oddzielnych zespołów 

technicznych. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Nie może być wątpliwości jeśli chodzi o wymóg podjęcia działań w przypadku braku 

zgodności. 

 

Poprawka  22 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 54 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Jeżeli organ udzielający 

homologacji lub organ nadzoru rynku 

stwierdzi, że pojazdy, układy, komponenty 

lub oddzielne zespoły techniczne są 

niezgodne z niniejszym rozporządzeniem 

lub homologacji typu udzielono na 

podstawie nieprawidłowych danych lub 

pojazdy, układy, komponenty lub 

oddzielne zespoły techniczne, którym 

towarzyszy świadectwo zgodności lub 

które są opatrzone znakiem homologacji, 

są niezgodne z homologowanym typem, 

może on wprowadzić wszelkie stosowne 

środki ograniczające zgodnie z art. 53 ust. 

1. 

1. Jeżeli organ udzielający 

homologacji lub organ nadzoru rynku 

stwierdzi, że pojazdy, układy, komponenty 

lub oddzielne zespoły techniczne są 

niezgodne z niniejszym rozporządzeniem 

lub homologacji typu udzielono na 

podstawie nieprawidłowych danych lub 

pojazdy, układy, komponenty lub 

oddzielne zespoły techniczne, którym 

towarzyszy świadectwo zgodności lub 

które są opatrzone znakiem homologacji, 

są niezgodne z homologowanym typem, 

wprowadza on wszelkie stosowne środki 

ograniczające zgodnie z art. 53 ust. 1. 
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Or. en 

Uzasadnienie 

Nie może być wątpliwości jeśli chodzi o wymóg podjęcia działań w przypadku braku 

zgodności. 

 

Poprawka  23 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 69 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Organ udzielający homologacji 

może w dowolnym momencie, z własnej 

inicjatywy, na podstawie otrzymanej skargi 

lub na podstawie oceny dokonanej przez 

służbę techniczną, sprawdzić zgodność 

producenta z art. 65–70 i zasadami 

określonymi w świadectwie w sprawie 

dostępu do informacji dotyczących OBD 

oraz naprawy i konserwacji pojazdów 

zamieszczonymi w dodatku 1 do 

załącznika XVIII. 

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)

   

Or. en 

Uzasadnienie 

Aby zagwarantować spójny i ukierunkowany system, tylko organ, który udzielił homologacji 

pojazdowi powinien mieć prawo sprawdzić, czy producent wypełnił obowiązek zapewnienia 

dostępu do informacji dotyczących naprawy i konserwacji pojazdów. 

 

Poprawka  24 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 69 – ustęp 2 – akapit 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Jeżeli organ udzielający homologacji 

uznaje, że producent nie spełnił 

obowiązków w zakresie dostępu do 

informacji dotyczących OBD oraz naprawy 

i konserwacji pojazdów, organ udzielający 

homologacji, który udzielił danej 

homologacji typu, podejmuje stosowne 

Jeżeli organ udzielający homologacji 

uznaje, że producent nie spełnił 

obowiązków w zakresie dostępu do 

informacji dotyczących OBD oraz naprawy 

i konserwacji pojazdów, podejmuje on 

stosowne środki w celu zaradzenia tej 
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środki w celu zaradzenia tej sytuacji. sytuacji. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Aby zagwarantować spójny i ukierunkowany system, tylko organ, który udzielił homologacji 

pojazdowi powinien mieć prawo sprawdzić, czy producent wypełnił obowiązek zapewnienia 

dostępu do informacji dotyczących naprawy i konserwacji pojazdów. 

 

Poprawka  25 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 71 – ustęp 1 – akapit 1 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Państwa członkowskie mogą zdecydować, 

czy ocena i monitorowanie służb 

technicznych, a w stosownych 

przypadkach podwykonawców lub 

jednostek zależnych tych służb 

technicznych, powinny być 

przeprowadzane przez krajową jednostkę 

akredytującą w rozumieniu zapisów 

rozporządzenia (WE) nr 765/2008 i 

zgodnie z tym rozporządzeniem. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Tak jak się to odbywa w niektórych państwach członkowskich, państwa członkowskie powinny 

móc zadecydować, czy ocena i monitorowanie służb technicznych powinny być 

przeprowadzane przez krajową jednostkę akredytującą zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 

765/2008. 

 

Poprawka  26 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 71 – ustęp 8 – akapit 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Organ udzielający homologacji typu jest 

poddawany wzajemnej ocenie przez dwa 

organy udzielające homologacji typu 

Organ udzielający homologacji typu jest 

poddawany wzajemnej ocenie przez dwa 

organy udzielające homologacji typu 
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innych państw członkowskich co dwa lata. innych państw członkowskich co pięć lat. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Organy udzielające homologacji różnią się rozmiarem i niektóre z nich są narażone na 

nieuzasadnione nadmierne obciążenia administracyjne, jeżeli częstotliwość wzajemnych ocen 

z innymi organami udzielającymi homologacji jest zbyt wysoka. Aby zrekompensować niższą 

częstotliwość wzajemnych ocen Komisja powinna otrzymać uprawnienia do zainicjowania 

takich ocen, jeżeli jest powód, by uważać, że jest to konieczne. 

 

Poprawka  27 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 71 – ustęp 8 – akapit 1 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Komisja może zadecydować o częstszej 

wzajemnej ocenie organów udzielających 

homologacji typu, jeżeli ma powody, by 

uważać, że dodatkowe kontrole danego 

organu udzielającego homologacji typu są 

konieczne. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Organy udzielające homologacji różnią się rozmiarem i niektóre z nich są narażone na 

nieuzasadnione nadmierne obciążenia administracyjne, jeżeli częstotliwość wzajemnych ocen 

z innymi organami udzielającymi homologacji jest zbyt wysoka. Aby zrekompensować niższą 

częstotliwość wzajemnych ocen Komisja powinna otrzymać uprawnienia do zainicjowania 

takich ocen, jeżeli jest powód, by uważać, że jest to konieczne. 

 

Poprawka  28 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 74 – ustęp 1 – wprowadzenie 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Służba techniczna musi być w 

stanie wykonywać wszystkie rodzaje 

czynności, w odniesieniu do których 

ubiega się o wyznaczenie zgodnie z art. 72 

ust. 1. Wykazuje ona organowi 

1. Służba techniczna musi być w 

stanie wykonywać wszystkie rodzaje 

czynności, w odniesieniu do których 

ubiega się o wyznaczenie zgodnie z art. 72 

ust. 1. Wykazuje ona organowi 
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udzielającemu homologacji typu, że: udzielającemu homologacji typu, lub, w 

przypadku akredytacji, krajowej jednostce 

akredytującej, że: 

Or. en 

Uzasadnienie 

Jeżeli ocena jest przeprowadzana przez krajową jednostkę akredytującą, służby techniczne 

muszą wykazać przed tą jednostką, że są kompetentne. 

 

Poprawka  29 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 75 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Za zgodą wyznaczającego organu 

udzielającego homologacji typu służby 

techniczne mogą zlecać podwykonawstwo 

niektórych czynności, do których 

wykonywania zostały wyznaczone zgodnie 

z art. 72 ust. 1, lub powierzać ich 

wykonanie podmiotowi zależnemu. 

1. Za zgodą wyznaczającego organu 

udzielającego homologacji typu lub, w 

przypadku akredytacji, krajowej jednostki 

akredytującej, służby techniczne mogą 

zlecać podwykonawstwo niektórych 

czynności, do których wykonywania 

zostały wyznaczone zgodnie z art. 72 ust. 

1, lub powierzać ich wykonanie 

podmiotowi zależnemu. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Tak jak się to odbywa w niektórych państwach członkowskich, państwa członkowskie powinny 

móc zadecydować, czy ocena i monitorowanie służb technicznych powinny być 

przeprowadzane przez krajową jednostkę akredytującą zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 

765/2008. 

 

Poprawka  30 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 75 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. W przypadku gdy służba 

techniczna zleca podwykonawcom 

określone zadania związane z kategoriami 

czynności, do których wykonania została 

2. W przypadku gdy służba 

techniczna zleca podwykonawcom 

określone zadania związane z kategoriami 

czynności, do których wykonania została 
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wyznaczona, lub korzysta w tym celu z 

usług podmiotu zależnego, zapewnia ona, 

aby podwykonawca lub podmiot zależny 

spełniały wymogi określone w art. 73 i 74, 

oraz informuje o tym organ udzielający 

homologacji typu. 

wyznaczona, lub korzysta w tym celu z 

usług podmiotu zależnego, zapewnia ona, 

aby podwykonawca lub podmiot zależny 

spełniały wymogi określone w art. 73 i 74, 

oraz informuje o tym organ udzielający 

homologacji typu lub, w przypadku 

akredytacji, krajową jednostkę 

akredytującą. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Tak jak się to odbywa w niektórych państwach członkowskich, państwa członkowskie powinny 

móc zadecydować, czy ocena i monitorowanie służb technicznych powinny być 

przeprowadzane przez krajową jednostkę akredytującą zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 

765/2008. 

 

Poprawka  31 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 75 – ustęp 4 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. Służby techniczne przechowują do 

wglądu organu udzielającego homologacji 

typu odpowiednie dokumenty dotyczące 

oceny kompetencji podwykonawcy lub 

podmiotu zależnego oraz wykonywanych 

przez nich zadań. 

4. Służby techniczne przechowują do 

wglądu organu udzielającego homologacji 

typu lub, w przypadku akredytacji, 

krajowej jednostki akredytującej 

odpowiednie dokumenty dotyczące oceny 

kompetencji podwykonawcy lub podmiotu 

zależnego oraz wykonywanych przez nich 

zadań. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Tak jak się to odbywa w niektórych państwach członkowskich, państwa członkowskie powinny 

móc zadecydować, czy ocena i monitorowanie służb technicznych powinny być 

przeprowadzane przez krajową jednostkę akredytującą zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 

765/2008. 

 

Poprawka  32 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 77 – ustęp 1 – akapit 1 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Przed wyznaczeniem służby technicznej 

organ udzielający homologacji typu ocenia 

ją zgodnie z listą kontrolną oceny 

obejmującą przynajmniej wymogi 

wymienione w załączniku V dodatek 2. 

Ocena obejmuje ocenę na miejscu w 

obiektach służby technicznej ubiegającej 

się o wyznaczenie, oraz, w stosownych 

przypadkach, w obiektach podmiotu 

zależnego lub podwykonawcy, 

znajdujących się w Unii lub poza Unią. 

Przed wyznaczeniem służby technicznej 

organ udzielający homologacji typu lub, w 

przypadku akredytacji, krajowa jednostka 

akredytująca ocenia ją zgodnie z listą 

kontrolną oceny obejmującą przynajmniej 

wymogi wymienione w załączniku V 

dodatek 2. Ocena obejmuje ocenę na 

miejscu w obiektach służby technicznej 

ubiegającej się o wyznaczenie, oraz, w 

stosownych przypadkach, w obiektach 

podmiotu zależnego lub podwykonawcy, 

znajdujących się w Unii lub poza Unią. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Tak jak się to odbywa w niektórych państwach członkowskich, państwa członkowskie powinny 

móc zadecydować, czy ocena i monitorowanie służb technicznych powinny być 

przeprowadzane przez krajową jednostkę akredytującą zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 

765/2008. 

 

Poprawka  33 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 77 – ustęp 1 – akapit 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Przedstawiciele organów udzielających 

homologacji typu z co najmniej dwóch 

innych państw członkowskich, przy 

współpracy z organem udzielającym 

homologacji typu państwa 

członkowskiego, w którym kandydująca 

służba techniczna ma siedzibę, i wraz z 

przedstawicielem Komisji, tworzą zespół 

ds. oceny wspólnej i uczestniczą w ocenie 

kandydującej służby technicznej, w tym w 

ocenie na miejscu. Wyznaczający organ 

udzielający homologacji typu państwa 

członkowskiego, w którym kandydująca 

służba techniczna ma siedzibę, zapewnia 

tym przedstawicielom terminowy dostęp 

do dokumentów niezbędnych do oceny 

Przedstawiciele organów udzielających 

homologacji typu z co najmniej dwóch 

innych państw członkowskich uprawnieni 

do przeprowadzenia oceny służb 

technicznych, przy współpracy z organem 

udzielającym homologacji typu lub, w 

przypadku akredytacji, z krajową 

jednostką akredytującą państwa 

członkowskiego, w którym kandydująca 

służba techniczna ma siedzibę, i wraz z 

przedstawicielem Komisji, tworzą zespół 

ds. oceny wspólnej i uczestniczą w ocenie 

kandydującej służby technicznej, w tym w 

ocenie na miejscu. Wyznaczający organ 

udzielający homologacji typu lub, w 

przypadku akredytacji, krajowa jednostka 
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kandydującej służby technicznej. akredytująca państwa członkowskiego, w 

którym kandydująca służba techniczna ma 

siedzibę, zapewnia tym przedstawicielom 

terminowy dostęp do dokumentów 

niezbędnych do oceny kandydującej służby 

technicznej. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Tak jak się to odbywa w niektórych państwach członkowskich, państwa członkowskie powinny 

móc zadecydować, czy ocena i monitorowanie służb technicznych powinny być 

przeprowadzane przez krajową jednostkę akredytującą zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 

765/2008. 

 

Poprawka  34 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 77 – ustęp 11 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

11. Ważność wyznaczenia służb 

technicznych ogranicza się do 

maksymalnie pięciu lat. 

skreśla się 

Or. en 

Uzasadnienie 

Wymóg stałego monitorowania zawarty jest w art. 80; ocena jest przeprowadzana co 

najmniej co 30 miesięcy. Jest ważne, by nie nakładać niepotrzebnych obciążeń 

administracyjnych ani kosztów na służby techniczne lub organy państw członkowskich. 

 

Poprawka  35 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 80 – ustęp 1 – akapit 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Organ udzielający homologacji typu stale 

monitoruje służby techniczne w celu 

zapewnienia zgodności z wymogami 

określonymi w art. 72–76, 84 i 85 oraz 

załączniku V dodatek 2. 

Organ udzielający homologacji typu lub, w 

przypadku akredytacji, krajowa jednostka 

akredytująca stale monitoruje służby 

techniczne w celu zapewnienia zgodności z 

wymogami określonymi w art. 72–76, 84 i 
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85 oraz załączniku V dodatek 2. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Tak jak się to odbywa w niektórych państwach członkowskich, państwa członkowskie powinny 

móc zadecydować, czy ocena i monitorowanie służb technicznych powinny być 

przeprowadzane przez krajową jednostkę akredytującą zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 

765/2008. 

 

Poprawka  36 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 80 – ustęp 1 – akapit 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Służby techniczne dostarczają na żądanie 

wszystkie istotne informacje i dokumenty 

wymagane do umożliwienia organowi 

udzielającemu homologacji typu 

weryfikacji zgodności z tymi wymogami. 

Służby techniczne dostarczają na żądanie 

wszystkie istotne informacje i dokumenty 

wymagane do umożliwienia organowi 

udzielającemu homologacji typu lub, w 

przypadku akredytacji, krajowej jednostce 

akredytującej weryfikacji zgodności z tymi 

wymogami. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Tak jak się to odbywa w niektórych państwach członkowskich, państwa członkowskie powinny 

móc zadecydować, czy ocena i monitorowanie służb technicznych powinny być 

przeprowadzane przez krajową jednostkę akredytującą zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 

765/2008. 

 

Poprawka  37 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 80 – ustęp 1 – akapit 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Służby techniczne informują bezzwłocznie 

organ udzielający homologacji typu o 

wszelkich zmianach, w szczególności 

dotyczących ich pracowników, 

infrastruktury, podmiotów zależnych lub 

podwykonawców, które mogą mieć wpływ 

Służby techniczne informują bezzwłocznie 

organ udzielający homologacji typu lub, w 

przypadku akredytacji, krajową jednostkę 

akredytującą o wszelkich zmianach, w 

szczególności dotyczących ich 

pracowników, infrastruktury, podmiotów 
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na spełnianie wymogów określonych w art. 

72–76, 84 i 85 oraz w dodatku 2 do 

załącznika V lub na ich zdolność do 

realizacji zadań dotyczących oceny 

zgodności w odniesieniu do pojazdów, 

układów, komponentów i oddzielnych 

zespołów technicznych, do których zostały 

one wyznaczone. 

zależnych lub podwykonawców, które 

mogą mieć wpływ na spełnianie wymogów 

określonych w art. 72–76, 84 i 85 oraz w 

dodatku 2 do załącznika V lub na ich 

zdolność do realizacji zadań dotyczących 

oceny zgodności w odniesieniu do 

pojazdów, układów, komponentów i 

oddzielnych zespołów technicznych, do 

których zostały one wyznaczone. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Tak jak się to odbywa w niektórych państwach członkowskich, państwa członkowskie powinny 

móc zadecydować, czy ocena i monitorowanie służb technicznych powinny być 

przeprowadzane przez krajową jednostkę akredytującą zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 

765/2008. 

 

Poprawka  38 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 80 – ustęp 4 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. Pięć lat po zgłoszeniu służby 

technicznej, a następnie co pięć lat, ocenę 

służącą ustaleniu, czy służba techniczna 

nadal spełnia wymogi określone w art. 

72–76, 84 i 85 oraz w dodatku 2 do 

załącznika V, przeprowadza organ 

udzielający homologacji typu państwa 

członkowskiego, w którym dana służba 

techniczna ma siedzibę, oraz zespół ds. 

oceny wspólnej wyznaczony zgodnie z 

procedurą opisaną w art. 77 ust. 1–4. 

skreśla się 

Or. en 

Uzasadnienie 

System stałego monitorowania i regularne oceny, o których mowa w niniejszym artykule, 

eliminują potrzebę pięcioletnich cykli, dlatego ustęp ten powinien zostać skreślony, by 

zagwarantować, że uregulowania nie będą się przyczyniać do powstania niepotrzebnej 

biurokracji. 
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Poprawka  39 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 90 – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Kwoty grzywien administracyjnych 

są uznawane za dochody w budżecie 

ogólnym Unii Europejskiej. 

3. Kwoty grzywien administracyjnych 

są uznawane za dochody w budżecie 

ogólnym Unii Europejskiej i zmniejszają 

udział składek z dochodu narodowego 

brutto (DNB) wnoszonych do budżetu 

Unii przez państwa członkowskie. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Nie należy nakładać żadnych kar administracyjnych w dodaniu do budżetu UE. Należy je 

wykorzystać do obniżenia udziału składek z DNB państw członkowskich. 

 

Poprawka  40 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 91 – ustęp 1 – punkt 6 

Rozporządzenie (WE) nr 715/2007 

Artykuł 11 a – ustęp 1 – litera b 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) wartości emisji CO2 i zużycia 

paliwa uzyskane w stosownej procedurze 

badawczej są reprezentatywne dla emisji 

mierzonych w rzeczywistych warunkach 

jazdy. 

skreśla się 

Or. en 

Uzasadnienie 

Porównanie wartości CO2/fc przy homologacji do wartości CO2/fc podczas badań emisji 

zanieczyszczeń w rzeczywistych warunkach jazdy (RDE) może okazać się bardzo 

skomplikowane, ponieważ wyniki testów RDE mogą się czasem różnić. Zwracam się do 

Komisji, by wytłumaczyła, jak można włączyć RDE, gwarantując wiarygodność procedury i 

jeśli nie można tego osiągnąć, postanowienie to powinno zostać skreślone z wniosku. 

 

 

 


