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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Celem wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
homologacji typu pojazdów silnikowych i silników w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń 
pochodzących z pojazdów ciężarowych o dużej ładowności (Euro 6) oraz w sprawie dostępu 
do informacji dotyczących naprawy i obsługi technicznej pojazdów jest ustanowienie 
jednolitych zasad budowy pojazdów silnikowych, gwarantujących funkcjonowanie rynku 
wewnętrznego, a zarazem zapewniających wysoki poziom ochrony środowiska naturalnego 
w zakresie emisji zanieczyszczeń do atmosfery. 

Aby zapewnić skuteczną konkurencję na rynku usług naprawy i obsługi technicznej pojazdów 
oraz zagwarantować, że niezależne podmioty nie będą wykluczane z tego rynku, producenci 
pojazdów muszą umożliwić niezależnym podmiotom takim jak warsztaty, producenci lub 
dystrybutorzy narzędzi, sprzętu do napraw lub części zamiennych nieograniczony 
i znormalizowany dostęp do informacji dotyczących pokładowej instalacji diagnostycznej 
oraz do informacji dotyczących naprawy i obsługi technicznej pojazdów.

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej popiera przedmiotowy wniosek, proponuje jednak 
kilka udoskonaleń w odniesieniu do dostępu do informacji dotyczących naprawy pojazdów. 
Pojazdy ciężarowe o dużej ładowności są często produkowane w kilku etapach, dlatego 
w takich sytuacjach należy zabezpieczyć dostęp do informacji dotyczących naprawy 
pojazdów, jak również dopilnować, aby niezależne podmioty posiadały dostęp do aktualnych 
informacji na temat wszystkich kwestii związanych z pojazdem. W związku z tym 
sprawozdawczyni komisji opiniodawczej proponuje, aby w przypadku wielostopniowej 
homologacji typu producent odpowiedzialny za każdą homologację odpowiadał również za 
dostarczenie informacji dotyczących napraw dla danego etapu zarówno producentowi 
końcowemu, jak i niezależnym podmiotom. 

Nie jest możliwe po prostu przeniesienie zasad dotyczących dostępu do informacji o 
naprawach i obsłudze technicznej z Euro 5 (samochody osobowe ) na Euro 6 (pojazdy 
ciężarowe o dużej ładowności ) w odniesieniu do znormalizowanego formatu przekazania. 
Dlatego Komisja powierzyła Europejskiemu Komitetowi Normalizacyjnemu zadanie 
opracowania nowego standardu przekazywania informacji dotyczącej naprawy i obsługi 
technicznej pojazdów, który odzwierciedlałby aktualną technologię budowy pojazdów oraz 
miałby zastosowanie do pojazdów ciężarowych o dużej ładowności. Natychmiast po przyjęciu 
tego nowego standardu wszelkie informacje dotyczące naprawy i obsługi technicznej 
pojazdów będą przekazywane zgodnie z tym standardem.

POPRAWKI

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów zwraca się do Komisji Ochrony 
Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, jako do komisji 
przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:
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Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Nieograniczony dostęp do informacji 
dotyczących naprawy i obsługi technicznej 
pojazdów przy pomocy znormalizowanego 
formatu pozwalającego na uzyskiwanie 
informacji technicznych oraz skuteczna 
konkurencyjność na rynku usług w 
zakresie informacji związanych z naprawą 
i obsługą techniczną pojazdów stanowią 
niezbędny element poprawy 
funkcjonowania rynku wewnętrznego, 
szczególnie w odniesieniu do swobodnego 
przepływu towarów, swobody prowadzenia 
działalności i swobody świadczenia usług. 
Duża część takich informacji wiąże się z 
pokładowymi systemami diagnostycznymi 
oraz ich współdziałaniem z innymi 
systemami w pojeździe. Należy określić 
specyfikacje techniczne, których powinni 
przestrzegać producenci na swoich 
stronach internetowych, a także środki 
nakierowane na zapewnienie 
odpowiedniego dostępu dla małych i 
średnich przedsiębiorstw (MŚP).

(8) Nieograniczony dostęp do informacji 
dotyczących naprawy i obsługi technicznej 
pojazdów przy pomocy znormalizowanego 
formatu pozwalającego na uzyskiwanie 
informacji technicznych oraz skuteczna 
konkurencyjność na rynku usług w 
zakresie informacji związanych z naprawą 
i obsługą techniczną pojazdów stanowią 
niezbędny element poprawy 
funkcjonowania rynku wewnętrznego, 
szczególnie w odniesieniu do swobodnego 
przepływu towarów, swobody prowadzenia 
działalności i swobody świadczenia usług. 
Duża część takich informacji wiąże się z 
pokładowymi systemami diagnostycznymi 
oraz ich współdziałaniem z innymi 
systemami w pojeździe. Należy koniecznie
określić specyfikacje techniczne, których 
powinni przestrzegać producenci na 
swoich stronach internetowych, a także 
środki nakierowane na zapewnienie 
odpowiedniego dostępu dla małych i 
średnich przedsiębiorstw (MŚP). 

Or. en

Uzasadnienie

Określenie specyfikacji technicznych, których powinni przestrzegać producenci na swoich 
stronach internetowych, jest nie tylko właściwe, ale również konieczne.  

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 8 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8a) Nie później niż ...* Komisja powinna 
dokonać przeglądu działania systemu 
nieograniczonego dostępu do informacji 
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dotyczących naprawy i obsługi technicznej 
pojazdów z myślą o określeniu, czy 
właściwe byłoby skonsolidowanie 
wszystkich postanowień regulujących 
dostęp do informacji dotyczących naprawy 
i obsługi technicznej pojazdów w ramach 
poprawionej dyrektywy ramowej 
w sprawie homologacji typu. Jeżeli 
postanowienia regulujące dostęp do 
takich informacji zostaną skonsolidowane 
w ten sposób, powinno się uchylić 
analogiczne postanowienia niniejszego 
rozporządzenia pod warunkiem, że 
zachowane zostaną obowiązujące prawa 
dostępu do informacji dotyczących 
naprawy i obsługi technicznej pojazdów.
___________

* Cztery lata od wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Przepisy regulujące dostęp do wszystkich informacji dotyczących naprawy i obsługi 
technicznej pojazdu powinny zostać włączone do dyrektywy ramowej w sprawie homologacji 
typu. Rozporządzenie (WE) nr 715/2007 dotyczące emisji zanieczyszczeń pochodzących z 
lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych (Euro 5 i Euro 6) zawiera identyczny punkt 
preambuły (nr 9).

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 8 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8b) Komisja powinna zachęcać do 
opracowania zharmonizowanego w skali 
międzynarodowej standardowego formatu 
dotyczącego nieograniczonego 
i znormalizowanego dostępu do
informacji dotyczących naprawy i obsługi 
technicznej pojazdów.

Or. en
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Uzasadnienie

Komisja powinna usilnie dążyć do stworzenia zharmonizowanego w skali międzynarodowej 
formatu opartego na standardzie ISO, odnoszącego się do dostępu do informacji na temat 
napraw, aby zapewnić rozwój międzynarodowej harmonizacji przepisów dotyczących 
pojazdów silnikowych oraz rozszerzyć harmonizację na obszary jeszcze nią nieobjęte.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 8 c preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8c) Należy koniecznie opracować 
wspólną normę europejską dotyczącą 
formatu informacji dotyczących 
diagnostyki pokładowej oraz informacji 
dotyczących naprawy i obsługi technicznej 
pojazdów. Ponieważ istniejący standard 
OASIS nie może być w pełni stosowany do 
informacji dotyczących diagnostyki 
pokładowej oraz informacji dotyczących 
naprawy i obsługi technicznej w 
odniesieniu do pojazdów ciężarowych 
o dużej ładowności, Europejski Komitet 
Normalizacyjny otrzymał zadanie 
opracowania rozszerzonego standardu dla 
tych informacji. Standard ten powinien 
być oparty na standardzie OASIS i 
dostosowany do szczególnych wymagań 
pojazdów ciężarowych o dużej ładowności. 
Do momentu przyjęcia tego standardu 
przez Europejski Komitet Normalizacyjny 
informacje dotyczące diagnostyki 
pokładowej oraz naprawy i obsługi 
technicznej pojazdów ciężarowych o dużej 
ładowności powinny być przedstawione 
w sposób łatwo dostępny i w formacie 
zapewniającym niedyskryminujący dostęp. 
Informacje te powinny być udostępniane 
na stronach internetowych producentów 
lub, jeżeli jest to niewykonalne ze względu 
na charakter informacji, w innej 
odpowiedniej formie. Specyfikacje 
dotyczące zakresu informacji 
technicznych określonych w dokumencie 
OASIS SC1-D2 powinny zostać zawarte 
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w środkach wykonawczych do niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Patrz uzasadnienie poprawki do art. 6 ust. 1.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – punkt 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) „pokładowy system diagnostyczny” lub 
„system OBD” oznacza system kontroli 
emisji zanieczyszczeń pozwalający 
zidentyfikować przypuszczalne miejsca 
nieprawidłowego działania za pomocą 
kodów błędów przechowywanych w 
pamięci komputera;

(7) „pokładowy system diagnostyczny“ lub 
„system OBD” oznacza system w pojeździe 
lub silniku pozwalający rozpoznać 
nieprawidłowe działanie oraz w razie 
potrzeby wskazać jego występowanie za 
pomocą systemu alarmowego, 
zidentyfikować przypuszczalne miejsca 
nieprawidłowego działania za pomocą 
informacji przechowywanych w pamięci 
komputera oraz umieścić te informacje 
w systemie zewnętrznym; Komisja może, 
zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 
39 ust. 9 dyrektywy 2007/46/WE, przyjąć 
inną definicję, aby odzwierciedlić postęp 
techniczny w zakresie systemów OBD;

Or. en

Uzasadnienie

System OBD tak naprawdę nie kontroluje emisji. Monitoruje on funkcjonowanie systemów i 
poszczególnych elementów, które kontrolują emisje zanieczyszczeń. Proponowana nowa 
definicja jest zgodna z definicją WWH-OBD (zharmonizowanych ogólnoświatowych 
pokładowych systemów diagnostycznych). 
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Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Producenci zapewniają niezależnym 
podmiotom nieograniczony i 
znormalizowany dostęp do informacji 
dotyczących pokładowej instalacji 
diagnostycznej oraz do informacji 
dotyczących naprawy i obsługi technicznej 
pojazdów.

1. Producenci zapewniają niezależnym 
podmiotom nieograniczony i 
znormalizowany dostęp do informacji 
dotyczących pokładowej instalacji 
diagnostycznej oraz do informacji 
dotyczących naprawy i obsługi technicznej 
pojazdów.

W przypadku wielostopniowej 
homologacji typu producent 
odpowiedzialny za każdą homologację jest 
również odpowiedzialny za dostarczenie 
informacji o naprawie zarówno 
producentowi końcowemu, jak 
i niezależnym podmiotom w odniesieniu 
do tego etapu. Producent końcowy 
odpowiada za dostarczenie niezależnym 
podmiotom informacji w odniesieniu do 
całego pojazdu. Opłaty za czas dostępu 
pobierane są tylko raz.

Mają zastosowanie art. 6 i 7 
rozporządzenia (WE) nr 715/2007.

Art. 6 i 7 rozporządzenia (WE) nr 
715/2007 stosuje się odpowiednio. Po 
przyjęciu odpowiedniego standardu 
Europejskiego Komitetu 
Normalizacyjnego informacje dotyczące 
diagnostyki pokładowej oraz naprawy 
i obsługi technicznej pojazdów zostają 
oparte na tym standardzie.
Do momentu przyjęcia odpowiedniego 
standardu Europejskiego Komitetu 
Normalizacyjnego informacje dotyczące 
diagnostyki pokładowej oraz naprawy 
i obsługi technicznej pojazdów są 
przedstawiane w sposób łatwo dostępny 
i niedyskryminujący. Informacje te są 
udostępniane na stronach internetowych 
producentów lub, jeżeli jest to 
niewykonalne ze względu na charakter 
informacji, w innej odpowiedniej formie.

Or. en
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Uzasadnienie

Pojazdy ciężarowe o dużej ładowności są często składane przez jednego producenta, jednak 
znaczna ich liczba powstaje etapowo, a sprzedawane jest np. podwozie i silnik. Rynek 
końcowy musi otrzymać informacje o naprawach zarówno pojazdów kompletnych, jak 
i pojazdów sprzedawanych w formie np. silnika/podwozia.

Nie jest możliwe po prostu przeniesienie zasad dotyczących dostępu do informacji o
naprawach i obsłudze technicznej z Euro 5 (samochody osobowe ) na Euro 6 (pojazdy 
ciężarowe o dużej ładowności). Dlatego znormalizowany format musi zostać dostosowany do 
potrzeb sektora pojazdów ciężarowych o dużej ładowności. 

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Zgodnie z procedurą określoną w art. 39 
ust. 9 dyrektywy 2007/46/WE, Komisja 
ustanawia i aktualizuje, w celu wykonania 
ustępu 1 niniejszego artykułu, specyfikacje 
techniczne związane ze sposobem 
przekazywania informacji dotyczących 
OBD oraz naprawy i obsługi technicznej 
pojazdu.

2. Zgodnie z procedurą określoną w art. 39 
ust. 9 dyrektywy 2007/46/WE, Komisja 
ustanawia i aktualizuje, w celu wykonania 
ustępu 1 niniejszego artykułu, odpowiednie
specyfikacje techniczne związane ze 
sposobem przekazywania informacji 
dotyczących OBD oraz naprawy i obsługi 
technicznej pojazdu. Komisja bierze pod 
uwagę obecną technologię informacyjną, 
przyszłe technologie budowy pojazdów, 
istniejące standardy ISO oraz możliwość 
światowego standardu ISO.

Or. en

Uzasadnienie

Ważne jest, aby Komisja wzięła pod uwagę istniejące i przyszłe technologie budowy pojazdów 
oraz standardy ISO przy określaniu i aktualizacji specyfikacji technicznych odnoszących się 
do informacji OBD oraz informacji dotyczących naprawy i obsługi technicznej pojazdów. 



PE406.004v01-00 10/10 PA\722737PL.doc

PL

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Komisja przyjmuje środki 
wykonawcze, o których mowa w art. 4 
ust. 3, art. 5 ust. 4 oraz art. 6 ust. 2, 
najpóźniej dnia 31 grudnia 2009 r.

Or. en

Uzasadnienie

Wszyscy producenci potrzebują wystarczającej ilości czasu na wdrożenie od momentu 
zakończenia i wejścia w życie procedury komitologii i współdecyzji. W przypadku ostatnich 
norm Euro 5/6 dla samochodów osobowych Komisja wprowadziła kilka nowych środków 
w trakcie procedury komitologii, które nie zostaną zakończone zanim staną się obowiązkową 
częścią Euro 5 od września 2009 r., pozostawiając producentom bardzo niewiele czasu na 
wdrożenie. Należy temu zaradzić w Euro 6.
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