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Poprawka 294
Rolandas Paksas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) W celu ustanowienia i zapewnienia 
funkcjonowania rynku wewnętrznego Unii 
właściwe jest zastąpienie systemów 
homologacji państw członkowskich unijną 
procedurą homologacji opartą na zasadzie 
całkowitej harmonizacji, przy 
jednoczesnym należytym uwzględnieniu 
relacji kosztów do korzyści i zwróceniem 
szczególnej uwagi na małe i średnie 
przedsiębiorstwa.

(2) W celu ustanowienia i zapewnienia 
funkcjonowania rynku wewnętrznego Unii
oraz zwiększenia konkurencyjności 
przemysłu właściwe jest zastąpienie 
systemów homologacji państw 
członkowskich unijną procedurą 
homologacji opartą na zasadzie całkowitej 
harmonizacji, przy jednoczesnym 
należytym uwzględnieniu relacji kosztów 
do korzyści i zwróceniem szczególnej 
uwagi na małe i średnie przedsiębiorstwa.

Or. lt

Poprawka 295
Rolandas Paksas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) W celu zapewnienia wysokiego 
poziomu bezpieczeństwa ruchu 
drogowego, bezpieczeństwa pracy i
ochrony środowiska naturalnego należy 
zharmonizować wymogi techniczne i 
normy środowiskowe stosowane do 
pojazdów, układów, części i oddzielnych 
zespołów technicznych w odniesieniu do 

(5) W celu zapewnienia wysokiego 
poziomu bezpieczeństwa ruchu 
drogowego, bezpieczeństwa pracy,
ochrony środowiska naturalnego i 
zharmonizowanego systemu homologacji 
typu UE należy zharmonizować wymogi 
techniczne i normy środowiskowe 
stosowane do pojazdów, układów, części i 
oddzielnych zespołów technicznych w 
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homologacji typu. odniesieniu do homologacji typu.

Or. lt

Poprawka 296
Rolandas Paksas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Należy wprowadzić zasadę, że 
pojazdy muszą być projektowane, 
konstruowane i montowane w sposób 
minimalizujący ryzyko urazów u ich 
użytkowników oraz u innych 
użytkowników dróg. W tym celu 
konieczne jest, by producenci 
zagwarantowali, że pojazdy spełniają 
odpowiednie wymogi określone w 
niniejszym rozporządzeniu. Przepisy te 
powinny zawierać między innymi wymogi 
odnoszące się do integralności konstrukcji 
pojazdu, systemów wspomagających 
panowanie kierowcy nad pojazdem, 
systemów zapewniających kierowcy
widoczność i informacje o stanie pojazdu 
oraz otoczenia, systemów oświetlenia 
pojazdu, systemów ochrony użytkowników 
pojazdu, zewnętrznej części pojazdu oraz 
akcesoriów, mas i wymiarów pojazdu oraz 
jego opon.

(13) Należy wprowadzić zasadę, że 
pojazdy muszą być projektowane, 
konstruowane i montowane w sposób 
minimalizujący ryzyko urazów u ich 
użytkowników oraz u innych 
użytkowników dróg, a także chronić rynek 
wewnętrzny Unii przed pojazdami 
rolniczymi i leśnymi o niskiej jakości, 
które mogą zagrażać życiu oraz szkodzić 
zdrowiu ludzi i środowisku naturalnemu. 
W tym celu konieczne jest, by producenci 
zagwarantowali, że pojazdy spełniają 
odpowiednie wymogi określone w 
niniejszym rozporządzeniu. Przepisy te 
powinny zawierać między innymi wymogi 
odnoszące się do integralności konstrukcji 
pojazdu, systemów wspomagających 
panowanie kierowcy nad pojazdem, 
systemów zapewniających kierowcy 
widoczność i informacje o stanie pojazdu 
oraz otoczenia, systemów oświetlenia 
pojazdu, systemów ochrony użytkowników 
pojazdu, zewnętrznej części pojazdu oraz 
akcesoriów, mas i wymiarów pojazdu oraz 
jego opon.

Or. lt

Poprawka 297
Toine Manders
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 19a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19a) W celu zapobiegania nieuczciwej 
konkurencji z pojazdami przeznaczonymi 
do budowy dróg, pojazdy objęte zakresem
niniejszego rozporządzenia, które są 
wykorzystywane do budowy dróg, muszą 
spełniać wymogi stawiane pojazdom 
przeznaczonym do budowy dróg.

Or. nl

Poprawka 298
Andreas Schwab

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 20 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) W celu umożliwienia producentom 
części lub oddzielnych zespołów 
technicznych składania wniosków o 
homologację typu UE części lub 
oddzielnych zespołów technicznych lub o 
zezwolenie istotne jest również, aby ci 
producenci mieli dostęp do pewnych 
informacji, które można uzyskać tylko od 
producenta pojazdu, takich jak informacje 
techniczne, w tym rysunki, wymagane do 
opracowania produktów dla rynku części 
zamiennych i wyposażenia.

skreślony

Or. en

Poprawka 299
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 20 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) W celu umożliwienia producentom 
części lub oddzielnych zespołów 
technicznych składania wniosków o 
homologację typu UE części lub 
oddzielnych zespołów technicznych lub o 
zezwolenie istotne jest również, aby ci 
producenci mieli dostęp do pewnych 
informacji, które można uzyskać tylko od 
producenta pojazdu, takich jak informacje 
techniczne, w tym rysunki, wymagane do 
opracowania produktów dla rynku części 
zamiennych i wyposażenia.

(20) W celu umożliwienia producentom 
części lub oddzielnych zespołów 
technicznych składania wniosków o 
homologację typu UE części lub 
oddzielnych zespołów technicznych lub o 
zezwolenie istotne jest również, aby ci 
producenci mieli dostęp do pewnych 
informacji, które można uzyskać tylko od 
producenta pojazdu, takich jak informacje 
techniczne wymagane do opracowania 
produktów dla rynku części zamiennych i 
wyposażenia.

Or. en

Uzasadnienie

Producenci części lub oddzielnych zespołów technicznych nie powinni mieć dostępu do 
rysunków. Rysunki są własnością intelektualną producenta pojazdu i nie powinny być 
udostępniane stronom trzecim. Zgodnie z rozdziałem XVI w sprawie informacji dotyczących 
naprawy i konserwacji pojazdów, informacje, które należy udostępniać, wymieniono w art. 47 
ust. 3.

Poprawka 300
Malcolm Harbour, Amalia Sartori

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 20 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) W celu umożliwienia producentom 
części lub oddzielnych zespołów 
technicznych składania wniosków o 
homologację typu UE części lub 
oddzielnych zespołów technicznych lub o 
zezwolenie istotne jest również, aby ci 
producenci mieli dostęp do pewnych 
informacji, które można uzyskać tylko od 
producenta pojazdu, takich jak informacje 
techniczne, w tym rysunki, wymagane do 
opracowania produktów dla rynku części 
zamiennych i wyposażenia.

(20) W celu umożliwienia producentom 
części lub oddzielnych zespołów 
technicznych składania wniosków o 
homologację typu UE części lub 
oddzielnych zespołów technicznych lub o 
zezwolenie istotne jest również, aby ci
producenci mieli dostęp do pewnych 
informacji, które można uzyskać tylko od 
producenta pojazdu, takich jak informacje 
techniczne wymagane do opracowania 
produktów dla rynku części zamiennych i 
wyposażenia.
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Or. en

Poprawka 301
Pier Antonio Panzeri

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 20 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) W celu umożliwienia producentom 
części lub oddzielnych zespołów 
technicznych składania wniosków o 
homologację typu UE części lub 
oddzielnych zespołów technicznych lub o 
zezwolenie istotne jest również, aby ci 
producenci mieli dostęp do pewnych 
informacji, które można uzyskać tylko od 
producenta pojazdu, takich jak informacje 
techniczne, w tym rysunki, wymagane do 
opracowania produktów dla rynku części 
zamiennych i wyposażenia.

(20) W celu umożliwienia producentom 
części lub oddzielnych zespołów 
technicznych składania wniosków o 
homologację typu UE części lub 
oddzielnych zespołów technicznych lub o 
zezwolenie istotne jest również, aby ci 
producenci mieli dostęp do pewnych 
informacji, które można uzyskać tylko od 
producenta pojazdu, takich jak informacje 
techniczne, w tym rysunki niechronione 
prawem własności intelektualnej, 
wymagane do opracowania produktów dla 
rynku części zamiennych i wyposażenia.

Or. en

Poprawka 302
Andreas Schwab

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 21 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Nieograniczony dostęp do informacji 
dotyczących naprawy pojazdów w 
znormalizowanym formacie pozwalającym 
na uzyskiwanie informacji technicznych 
oraz efektywna konkurencja na rynku 
usług w zakresie informacji dotyczących 
naprawy i konserwacji pojazdów stanowią 
niezbędny element poprawy 
funkcjonowania rynku wewnętrznego, 
szczególnie w odniesieniu do swobodnego 

skreślony



PE475.768v01-00 8/73 AM\881687PL.doc

PL

przepływu towarów, swobody 
przedsiębiorczości i swobody świadczenia 
usług. Duża część takich informacji wiąże 
się z pokładowymi systemami 
diagnostycznymi (OBD) oraz ich 
współdziałaniem z innymi systemami w 
pojeździe. Należy określić specyfikacje 
techniczne, którym powinny odpowiadać 
strony internetowe producentów, a także 
środki ukierunkowane na zapewnienie 
dostępu dla małych i średnich 
przedsiębiorstw.

Or. en

Poprawka 303
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 21 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Nieograniczony dostęp do informacji 
dotyczących naprawy pojazdów w 
znormalizowanym formacie pozwalającym 
na uzyskiwanie informacji technicznych 
oraz efektywna konkurencja na rynku 
usług w zakresie informacji dotyczących 
naprawy i konserwacji pojazdów stanowią 
niezbędny element poprawy 
funkcjonowania rynku wewnętrznego, 
szczególnie w odniesieniu do swobodnego 
przepływu towarów, swobody 
przedsiębiorczości i swobody świadczenia 
usług. Duża część takich informacji wiąże 
się z pokładowymi systemami 
diagnostycznymi (OBD) oraz ich 
współdziałaniem z innymi systemami w 
pojeździe. Należy określić specyfikacje 
techniczne, którym powinny odpowiadać 
strony internetowe producentów, a także 
środki ukierunkowane na zapewnienie 
dostępu dla małych i średnich 
przedsiębiorstw.

(21) Dostęp do informacji dotyczących 
naprawy pojazdów w znormalizowanym 
formacie pozwalającym na uzyskiwanie 
informacji technicznych oraz efektywna 
konkurencja na rynku usług w zakresie 
informacji dotyczących naprawy i 
konserwacji ciągników stanowią niezbędny 
element poprawy funkcjonowania rynku 
wewnętrznego, szczególnie w odniesieniu 
do swobodnego przepływu towarów, 
swobody przedsiębiorczości i swobody 
świadczenia usług. Duża część takich 
informacji wiąże się z pokładowymi 
systemami diagnostycznymi (OBD) oraz 
ich współdziałaniem z innymi systemami 
w pojeździe. Należy określić specyfikacje 
techniczne, którym powinny odpowiadać 
strony internetowe producentów, biorąc 
pod uwagę zasadę racjonalności i 
proporcjonalności w odniesieniu do 
wielkości sprzedaży typów pojazdów lub 
wielkości producentów.
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Or. en

Uzasadnienie

Dostosowanie punktu 21 preambuły do rozdziału XVI i powiązanych zaproponowanych 
poprawek. Niezależne podmioty powinny w sposób niedyskryminujący uzyskiwać w 
znormalizowanym formacie te same informacje, które są udzielane autoryzowanym sieciom 
sprzedaży i stacjom obsługi. Pojazdy kategorii R (przyczepy) i kategorii S (wymienne 
urządzenia ciągnięte) powinny być zwolnione z wymogów dotyczących dostępu do informacji 
dotyczących naprawy i konserwacji. Szczególną uwagę należy zwrócić na MŚP.

Poprawka 304
Malcolm Harbour, Amalia Sartori

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 21 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Nieograniczony dostęp do informacji 
dotyczących naprawy pojazdów w 
znormalizowanym formacie pozwalającym 
na uzyskiwanie informacji technicznych 
oraz efektywna konkurencja na rynku 
usług w zakresie informacji dotyczących 
naprawy i konserwacji pojazdów stanowią 
niezbędny element poprawy 
funkcjonowania rynku wewnętrznego, 
szczególnie w odniesieniu do swobodnego 
przepływu towarów, swobody 
przedsiębiorczości i swobody świadczenia 
usług. Duża część takich informacji wiąże 
się z pokładowymi systemami 
diagnostycznymi (OBD) oraz ich 
współdziałaniem z innymi systemami w 
pojeździe. Należy określić specyfikacje 
techniczne, którym powinny odpowiadać 
strony internetowe producentów, a także 
środki ukierunkowane na zapewnienie 
dostępu dla małych i średnich 
przedsiębiorstw.

(21) Odpowiedni dostęp do informacji 
dotyczących naprawy pojazdów w 
znormalizowanym formacie pozwalającym 
na uzyskiwanie informacji technicznych 
oraz efektywna konkurencja na rynku 
usług w zakresie informacji dotyczących 
naprawy i konserwacji ciągników stanowią 
niezbędny element poprawy 
funkcjonowania rynku wewnętrznego, 
szczególnie w odniesieniu do swobodnego 
przepływu towarów, swobody 
przedsiębiorczości i swobody świadczenia 
usług. Duża część takich informacji wiąże 
się z pokładowymi systemami 
diagnostycznymi (OBD) oraz ich 
współdziałaniem z innymi systemami w 
pojeździe. Należy określić specyfikacje 
techniczne, którym powinny odpowiadać 
strony internetowe producentów, przy 
należytym uwzględnieniu zasady 
proporcjonalności i biorąc pod uwagę 
wielkość sprzedaży oraz możliwości 
małych i średnich producentów.

Or. en
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Poprawka 305
Pier Antonio Panzeri

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 21 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Nieograniczony dostęp do informacji 
dotyczących naprawy pojazdów w 
znormalizowanym formacie pozwalającym 
na uzyskiwanie informacji technicznych 
oraz efektywna konkurencja na rynku 
usług w zakresie informacji dotyczących 
naprawy i konserwacji pojazdów stanowią 
niezbędny element poprawy 
funkcjonowania rynku wewnętrznego, 
szczególnie w odniesieniu do swobodnego 
przepływu towarów, swobody 
przedsiębiorczości i swobody świadczenia 
usług. Duża część takich informacji wiąże 
się z pokładowymi systemami 
diagnostycznymi (OBD) oraz ich 
współdziałaniem z innymi systemami w 
pojeździe. Należy określić specyfikacje 
techniczne, którym powinny odpowiadać 
strony internetowe producentów, a także 
środki ukierunkowane na zapewnienie 
dostępu dla małych i średnich 
przedsiębiorstw.

(21) Nieograniczony dostęp do informacji 
dotyczących naprawy pojazdów w 
znormalizowanym formacie pozwalającym 
na uzyskiwanie informacji technicznych 
oraz efektywna konkurencja na rynku 
usług w zakresie informacji dotyczących 
naprawy i konserwacji pojazdów stanowią 
niezbędny element poprawy 
funkcjonowania rynku wewnętrznego, 
szczególnie w odniesieniu do swobodnego 
przepływu towarów, swobody 
przedsiębiorczości i swobody świadczenia 
usług. Duża część takich informacji wiąże 
się z pokładowymi systemami 
diagnostycznymi (OBD) oraz ich 
współdziałaniem z innymi systemami w 
pojeździe. Należy określić specyfikacje 
techniczne, którym powinny odpowiadać 
strony internetowe producentów, a także 
środki ukierunkowane na zapewnienie 
dostępu dla małych i średnich 
przedsiębiorstw zgodnie z zasadą 
proporcjonalności.

Or. en

Poprawka 306
Toine Manders

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 27 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27) Wszystkie zainteresowane strony 
powinny wyraźnie powiązać niniejsze 

(27) Wszystkie zainteresowane strony 
powinny wyraźnie powiązać niniejsze 
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rozporządzenie z dyrektywą 2006/42/WE 
dotyczącą bezpieczeństwa maszyn34, aby 
jasno określić, jakie wymogi powinien 
spełniać określony produkt.

rozporządzenie z dyrektywą 2006/42/WE 
dotyczącą bezpieczeństwa maszyn34, aby 
zapobiegać powielaniu i jasno określić, 
jakie wymogi powinien spełniać określony 
produkt.

Or. nl

Poprawka 307
Malcolm Harbour

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – akapit drugi – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) maszyny samojezdne (kategoria U). skreślona

Or. en

Poprawka 308
George Lyon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – akapit drugi – litera da) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) pojazdy terenowe (kategoria T),

Or. en

Uzasadnienie

Rozróżnienie między funkcjonalnymi pojazdami rolniczymi i leśnymi a pojazdami 
czterokołowymi podwójnego zastosowania. Zob. poprawkę do art. 3 dotyczącą pojazdów 
terenowych i pojazdów typu „side-by-side” w celu uzyskania dodatkowego uzasadnienia.

Poprawka 309
George Lyon
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – akapit drugi – litera db) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

db) pojazdy typu „side-by-side” (kategoria 
T),

Or. en

Uzasadnienie

Rozróżnienie między funkcjonalnymi pojazdami rolniczymi i leśnymi a pojazdami 
czterokołowymi podwójnego zastosowania. Zob. poprawkę do art. 3 dotyczącą pojazdów 
terenowych i pojazdów typu „side-by-side” w celu uzyskania dodatkowego uzasadnienia.

Poprawka 310
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Niniejsze rozporządzenie nie ma 
zastosowania do maszyn wymiennych 
całkowicie unoszonych ponad ziemię, gdy 
pojazd, do którego są doczepione, porusza 
się po drodze.

2. Niniejsze rozporządzenie nie ma 
zastosowania do maszyn wymiennych 
całkowicie unoszonych ponad ziemię lub 
niezdolnych do obracania się wokół osi 
pionowej, gdy pojazd, do którego są 
doczepione, porusza się po drodze.

Or. en

Uzasadnienie

W celu rozłożenia masy niektóre maszyny wymienne są wyposażane w swobodnie obracające 
się koło pomocnicze. Maszyny wymienne same w sobie są zamocowane na ciągniku i nie 
mogą obracać się wokół osi pionowej. To dodatkowe koło nie powoduje zwiększenia ryzyka w 
przypadku połączenia pojazdu z maszyną wymienną. W związku z tym uzasadnione jest 
wyłączenie również tego rodzaju maszyn z zakresu przedmiotowego rozporządzenia.

Poprawka 311
Malcolm Harbour, Amalia Sartori, Andreas Schwab
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Niniejsze rozporządzenie nie ma 
zastosowania do maszyn wymiennych 
całkowicie unoszonych ponad ziemię, gdy 
pojazd, do którego są doczepione, porusza 
się po drodze.

2. Niniejsze rozporządzenie nie ma 
zastosowania do maszyn wymiennych 
całkowicie unoszonych ponad ziemię lub 
niezdolnych do obracania się wokół osi 
pionowej, gdy pojazd, do którego są 
doczepione, porusza się po drodze.

Or. en

Poprawka 312
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 3 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) maszyny samojezdne; skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Maszyny samojezdne (kategoria U) nie powinny wchodzić w zakres przedmiotowego 
rozporządzenia, ponieważ kategoria ta obejmuje produkty wykorzystywane w różnych 
sektorach innych niż rolnictwo i leśnictwo, które podlegają innym obowiązującym aktom 
prawnym, niezgodnym ze strukturą proponowanego rozporządzenia.

Poprawka 313
Malcolm Harbour, Amalia Sartori

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 3 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) maszyny samojezdne; skreślona

Or. en
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Poprawka 314
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 3 – litera ca) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) ciągniki gąsienicowe (kategoria C);

Or. en

Poprawka 315
Andreas Schwab

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 3 – litera ca) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) kategorie T z indeksem „b”;

Or. en

Poprawka 316
Malcolm Harbour, Amalia Sartori, Andreas Schwab

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 3 – litera ca) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) ciągniki gąsienicowe, kategoria C;

Or. en

Poprawka 317
Oreste Rossi, Matteo Salvini
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 3 – litera cb) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

cb) ciągniki kołowe specjalne (kategorie 
T4.1 i T4.2);

Or. en

Poprawka 318
Malcolm Harbour, Amalia Sartori, Andreas Schwab

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 3 – litera cb) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

cb) ciągniki kołowe specjalne: kategorie 
T4.1 i T4.2.

Or. en

Poprawka 319
Malcolm Harbour

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit pierwszy – punkt 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. „przyczepa” oznacza każdy ciągnięty 
pojazd rolniczy lub leśny przeznaczony 
głównie do przewożenia ładunków i 
zaprojektowany do holowania przez 
ciągnik do celów rolniczych lub leśnych i 
który nie jest przeznaczony do obróbki 
materiałów, jeśli stosunek technicznie 
dopuszczalnej masy całkowitej do masy 
własnej tego pojazdu jest równy lub 
większy niż 3,0;

9. „przyczepa” oznacza każdy ciągnięty 
pojazd rolniczy lub leśny przeznaczony 
głównie do przewożenia ładunków lub 
obróbki materiałów i zaprojektowany do 
holowania przez ciągnik do celów 
rolniczych lub leśnych, jeśli stosunek 
technicznie dopuszczalnej masy całkowitej 
do masy własnej tego pojazdu jest równy 
lub większy niż 2,0;

Or. en
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Poprawka 320
Malcolm Harbour

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit pierwszy – punkt 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10. „wymienne urządzenie ciągnięte” 
oznacza każdy pojazd stosowany w 
rolnictwie lub leśnictwie, który jest 
przeznaczony do holowania przez ciągnik, 
który zmienia funkcje ciągnika lub dodaje 
mu nowe funkcje, jest trwale wyposażony 
w narzędzie lub jest przeznaczony do 
obróbki materiałów, który może posiadać 
skrzynię ładunkową zaprojektowaną i 
skonstruowaną do montowania 
dowolnych narzędzi i urządzeń 
potrzebnych w tym celu i do czasowego 
przechowywania materiałów 
wytworzonych lub potrzebnych w czasie 
pracy, jeśli stosunek technicznie 
dopuszczalnej masy całkowitej do masy 
własnej tego pojazdu jest mniejszy niż 3,0;

10. „wymienne urządzenie ciągnięte” 
oznacza każde narzędzie lub maszynę 
stosowaną w rolnictwie lub leśnictwie, 
która jest przeznaczona do holowania 
przez ciągnik, jeśli stosunek technicznie 
dopuszczalnej masy całkowitej do masy 
własnej tego pojazdu jest mniejszy niż 2,0. 
Jednak jeśli maksymalna technicznie 
dopuszczalna masa brutto przekracza 
14 000 kg, dane narzędzie lub maszyna 
jest w każdym przypadku klasyfikowana 
jako przyczepa;

Or. en

Poprawka 321
Malcolm Harbour, Wim van de Camp, Andreas Schwab

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit pierwszy – punkt 43a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

43a. „pojazd terenowy” oznacza pojazd 
wyposażony w siedzenie zaprojektowane 
tak, by operator siedział na nim okrakiem, 
oraz w kierownicę typu motocyklowego 
umożliwiającą sterowanie.
Oprócz tego pojazd terenowy 
charakteryzują następujące właściwości:
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maksymalna prędkość konstrukcyjna: 60 
km/h; konstrukcyjne ciśnienie opon: < 5 
kPa (0,5 bara); bieżnik opon: terenowy; 
sterowanie gazem za pomocą kciuka; 
konstrukcja ładunkowa/konstrukcje 
ładunkowe o minimalnym stosunku 
między powierzchnią pojazdu a 
powierzchnią konstrukcji 
ładunkowej/ładunkowych: > 25%; masa 
pojazdu w stanie gotowym do jazdy: < 400 
kg; uciąg tylnego urządzenia 
sprzęgającego zgodny z testem 
wytrzymałości: > 2 x masa pojazdu w 
stanie gotowym do jazdy.

Or. en

Poprawka 322
George Lyon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit pierwszy – punkt 43a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

43a. „pojazd terenowy” oznacza pojazd 
silnikowy zaprojektowany do poruszania 
się na czterech oponach 
niskociśnieniowych i wyposażony w 
siedzenie zaprojektowane tak, by operator 
siedział na nim okrakiem, oraz w 
kierownicę typu motocyklowego 
umożliwiającą sterowanie.
Oprócz tego pojazd terenowy 
charakteryzują następujące właściwości:
maksymalna prędkość konstrukcyjna: 60 
km/h;
konstrukcyjne ciśnienie opon: < 0,5 bara; 
bieżnik opon: terenowy (zastosowania 
pozadrogowe);
sterowanie gazem za pomocą kciuka.
Spełnia on co najmniej dwa z poniższych 
wymogów dotyczących ładowności:
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(i) konstrukcja ładunkowa o minimalnym 
stosunku między powierzchnią pojazdu a 
powierzchnią konstrukcji ładunkowej: > 
25%;
(ii) minimalna powierzchnia każdej 
poszczególnej konstrukcji ładunkowej: 0,2 
m²;
(iii) minimalna powierzchnia łączna 
konstrukcji ładunkowych: 0,5 m²;
(iv) stosunek łącznej zdolności 
ładunkowej (masa własna pojazdu w 
porównaniu z masą ładunkową): > 25%.
Tylne urządzenie sprzęgające: masa 
holownicza: > 2 x masa własna w teście 
wytrzymałości (nie należy jej uważać za 
dopuszczalną masę przyczepy);
masa w stanie gotowym do jazdy: < 400 
kg;
prześwit: > 180 mm;
stosunek rozstawu osi do prześwitu: < 6.

Or. en

Uzasadnienie

Rozróżnienie między funkcjonalnymi pojazdami rolniczymi i leśnymi a pojazdami 
czterokołowymi podwójnego zastosowania. Zob. poprawkę do art. 3 dotyczącą pojazdów 
terenowych i pojazdów typu „side-by-side” w celu uzyskania dodatkowego uzasadnienia.

Poprawka 323
George Lyon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit pierwszy – punkt 43b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

43b. „pojazd typu »side-by-side«” oznacza 
pojazd silnikowy zaprojektowany do 
przewożenia osób lub ładunku oraz do 
montowania urządzeń pchanych i 
ciągniętych.
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Pojazd typu „side-by-side” charakteryzują 
następujące dodatkowe właściwości:
maksymalna prędkość konstrukcyjna: 60 
km/h;
operator i maksymalnie dwóch 
pasażerów;
fotele lub kanapa;
kierownica;
bieżnik opon: terenowy (zastosowania 
pozadrogowe);
Spełnia on co najmniej dwa z poniższych 
wymogów dotyczących ładowności:
(i) konstrukcja ładunkowa o minimalnym 
stosunku między powierzchnią pojazdu a 
powierzchnią konstrukcji ładunkowej: > 
20%;
(ii) minimalna powierzchnia każdej 
poszczególnej konstrukcji ładunkowej: 0,9 
m²;
(iii) stosunek łącznej zdolności 
ładunkowej (masa własna pojazdu w 
porównaniu z masą ładunkową): > 30%.
Tylne urządzenie sprzęgające: masa 
holownicza: > 1,5 x masa własna w teście 
wytrzymałości (nie należy jej uważać za 
dopuszczalną masę przyczepy);
masa w stanie gotowym do jazdy: < 1100 
kg;
prześwit: > 200 mm;
stosunek rozstawu osi do prześwitu: < 8.

Or. en

Uzasadnienie

Pojazdy terenowe i pojazdy typu „side-by-side” są przeznaczone do użytku w terenie, w 
związku z czym powinny wchodzić w zakres przedmiotowego rozporządzenia. Proponuje się 
przyjęcie powyższych definicji w celu umożliwienia uregulowania pojazdów terenowych i 
pojazdów typu „side-by-side” jako pojazdów użytkowych oraz odróżnienia ich od 
„czterokołowców podwójnego zastosowania”, które są specjalnie zaprojektowane do użytku 
drogowego i terenowego. Ten drugi rodzaj pojazdów wchodzi raczej w zakres 
proponowanego rozporządzenia w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów dwu- lub 
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trzykołowych oraz czterokołowców (COM (2010)0542).

Poprawka 324
Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Wim van de Camp

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit pierwszy – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. „kategoria T” obejmuje wszystkie 
ciągniki kołowe;

1. „kategoria T” obejmuje wszystkie 
ciągniki kołowe; każda kategoria 
ciągników kołowych opisana w pkt 2–8 
oznaczona jest także indeksem „a” lub 
„b”, zależnie od jej prędkości 
konstrukcyjnej:
–a) „a” dla ciągników kołowych o 
maksymalnej prędkości konstrukcyjnej 
mniejszej lub równej 40 km/h,
–b) „b” dla ciągników kołowych o 
maksymalnej prędkości konstrukcyjnej 
większej niż 40 km/h;

Or. en

Poprawka 325
Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Wim van de Camp

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit pierwszy – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. „kategoria T1” obejmuje ciągniki 
kołowe o maksymalnej prędkości 
konstrukcyjnej nieprzekraczającej 40 
km/h, przy czym oś położona najbliżej 
kierowcy posiada minimalny rozstaw kół 
nie mniejszy niż 1 150 mm, masę własną, 
w stanie gotowości do jazdy, 
przekraczającą 600 kg i prześwit nie 
większy niż 1 000 mm;

2. „kategoria T1” obejmuje ciągniki 
kołowe, przy czym oś położona najbliżej 
kierowcy posiada minimalny rozstaw kół 
nie mniejszy niż 1 150 mm, masę własną, 
w stanie gotowości do jazdy, 
przekraczającą 600 kg i prześwit nie 
większy niż 1 000 mm;



AM\881687PL.doc 21/73 PE475.768v01-00

PL

Or. en

Poprawka 326
Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Wim van de Camp

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit pierwszy – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. „kategoria T2” obejmuje ciągniki 
kołowe o minimalnym rozstawie kół 
mniejszym niż 1 150 mm, masie własnej, 
w stanie gotowości do jazdy, 
przekraczającej 600 kg, prześwicie nie 
większym niż 600 mm i maksymalnej 
prędkości konstrukcyjnej 
nieprzekraczającej 40 km/h. Jednak w 
przypadku gdy wysokość środka ciężkości 
ciągnika (mierzona względem podłoża) 
podzielona przez średni minimalny rozstaw 
kół każdej osi przekracza 0,90, 
maksymalna prędkość konstrukcyjna jest 
ograniczona do 30 km/h;

3. „kategoria T2” obejmuje ciągniki 
kołowe o minimalnym rozstawie kół 
mniejszym niż 1 150 mm, masie własnej, 
w stanie gotowości do jazdy,
przekraczającej 600 kg, prześwicie nie 
większym niż 600 mm, a w przypadku gdy 
wysokość środka ciężkości ciągnika 
(mierzona względem podłoża) podzielona 
przez średni minimalny rozstaw kół każdej 
osi przekracza 0,90, maksymalna prędkość 
konstrukcyjna jest ograniczona do 30 
km/h;

Or. en

Poprawka 327
Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Wim van de Camp

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit pierwszy – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. „kategoria T3” obejmuje ciągniki 
kołowe o maksymalnej prędkości 
konstrukcyjnej nieprzekraczającej 40 
km/h i masie własnej, w stanie gotowości 
do jazdy, nieprzekraczającej 600 kg;

4. „kategoria T3” obejmuje ciągniki 
kołowe o masie własnej, w stanie 
gotowości do jazdy, nieprzekraczającej 600 
kg; ponadto obejmuje ona ciągniki 
wyposażone w kierownicę typu 
motocyklowego, jak określono w art. 3 pkt 
43a;

Or. en
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Poprawka 328
Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Wim van de Camp

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit pierwszy – punkt 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. „kategoria T4” obejmuje ciągniki 
kołowe specjalne o maksymalnej 
prędkości konstrukcyjnej 
nieprzekraczającej 40 km/h;

5. „kategoria T4” obejmuje ciągniki 
kołowe specjalne;

Or. en

Poprawka 329
Malcolm Harbour

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit pierwszy – punkt 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. „kategoria T5” obejmuje ciągniki 
kołowe o maksymalnej prędkości 
konstrukcyjnej przekraczającej 40 km/h;

skreślony

Or. en

Poprawka 330
Malcolm Harbour

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit pierwszy – punkt 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

19. „kategoria U” obejmuje maszyny 
określone w dyrektywie 2006/42/WE, 
które są samobieżne i przeznaczone do 
wykorzystania w rolnictwie lub w 
leśnictwie.

skreślony
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Or. en

Poprawka 331
George Lyon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit pierwszy – punkt 19a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

19a. „kategoria T6” obejmuje pojazdy 
terenowe i pojazdy typu „side-by-side”;

Or. en

Uzasadnienie

Rozróżnienie między funkcjonalnymi pojazdami rolniczymi i leśnymi a pojazdami 
czterokołowymi podwójnego zastosowania. Zob. poprawkę do art. 3 dotyczącą pojazdów 
terenowych i pojazdów typu „side-by-side” w celu uzyskania dodatkowego uzasadnienia. 
Funkcjonalne pojazdy terenowe i pojazdy typu „side-by-side” powinny raczej być uważane za 
pojazdy kategorii T, a nie kategorii L.

Poprawka 332
Pier Antonio Panzeri

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wymogi dotyczące bezpieczeństwa ruchu 
drogowego

Wymogi dotyczące bezpieczeństwa ruchu 
drogowego i funkcjonalnego

Or. en

Poprawka 333
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera n)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

n) tylnych konstrukcji chroniących skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Wymogi dotyczące bezpieczeństwa ruchu drogowego: nie mają zastosowania w przypadku 
ciągników.

Poprawka 334
Malcolm Harbour, Amalia Sartori, Andreas Schwab

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera n)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

n) tylnych konstrukcji chroniących skreślona

Or. en

Poprawka 335
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera o)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

o) zabezpieczeń bocznych; skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Wymogi dotyczące bezpieczeństwa ruchu drogowego: nie mają zastosowania w przypadku 
ciągników.
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Poprawka 336
Malcolm Harbour, Amalia Sartori, Andreas Schwab

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera o)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

o) zabezpieczeń bocznych; skreślona

Or. en

Poprawka 337
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja otrzymuje uprawnienia do 
przyjęcia, zgodnie z art. 57, aktu 
delegowanego określającego szczegółowe 
wymogi techniczne włącznie z 
procedurami badań i wartościami 
granicznymi, jeśli mają zastosowanie, dla 
dziedzin wymienionych w ust. 2 w celu 
zapewnienia wysokiego poziomu 
bezpieczeństwa ruchu drogowego.

4. W celu zapewnienia wysokiego poziomu
bezpieczeństwa funkcjonalnego Komisja 
otrzymuje uprawnienia do przyjęcia, 
zgodnie z art. 57, aktu delegowanego 
określającego szczegółowe wymogi 
techniczne włącznie z procedurami badań i 
wartościami granicznymi, jeśli mają 
zastosowanie, dla dziedzin wymienionych 
w ust. 2. Szczegółowe wymogi techniczne
gwarantują, aby w stosownych 
przypadkach pojazdy o maksymalnej 
prędkości przekraczającej 40 km/h, z 
wyłączeniem narzędzi ciągniętych 
kategorii S, zapewniały taki sam poziom 
bezpieczeństwa ruchu drogowego w 
odniesieniu do skuteczności hamulców i 
układów przeciwblokujących jak pojazdy 
silnikowe i ich przyczepy.

Or. en

Uzasadnienie

ABS to nowa technologia w przypadku pojazdów rolniczych i leśnych, w związku z czym 
szczegółowe warunki i harmonogram jej wdrażania powinny podlegać bardziej szczegółowej 
ocenie ze strony Komisji w ramach opracowywania aktu delegowanego.
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Poprawka 338
Malcolm Harbour, Amalia Sartori

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja otrzymuje uprawnienia do 
przyjęcia, zgodnie z art. 57, aktu 
delegowanego określającego szczegółowe 
wymogi techniczne włącznie z 
procedurami badań i wartościami 
granicznymi, jeśli mają zastosowanie, dla 
dziedzin wymienionych w ust. 2 w celu 
zapewnienia wysokiego poziomu 
bezpieczeństwa ruchu drogowego.

4. W celu zapewnienia wysokiego poziomu 
bezpieczeństwa funkcjonalnego Komisja 
otrzymuje uprawnienia do przyjęcia, 
zgodnie z art. 57, aktu delegowanego 
określającego szczegółowe wymogi 
techniczne włącznie z procedurami badań i
wartościami granicznymi, jeśli mają 
zastosowanie, dla dziedzin wymienionych 
w ust. 2. Szczegółowe wymogi techniczne
gwarantują, aby w stosownych 
przypadkach pojazdy o maksymalnej 
prędkości przekraczającej 40 km/h, z 
wyłączeniem narzędzi ciągniętych 
kategorii S, zapewniały taki sam poziom 
bezpieczeństwa ruchu drogowego w 
odniesieniu do skuteczności hamulców i 
układów przeciwblokujących jak pojazdy 
silnikowe i ich przyczepy.

Or. en

Poprawka 339
Pier Antonio Panzeri

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera ba) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) działania i konserwacji;
(Literę tę należy dodać do załącznika I i 
powinna ona mieć zastosowanie do 
wszystkich odnośnych kategorii pojazdów).

Or. en
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Poprawka 340
Pier Antonio Panzeri

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera bb) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

bb) bezpieczeństwa i niezawodności 
układów kontroli, w tym wałów odbioru 
mocy maszyn holowanych;
(Literę tę należy dodać do załącznika I i 
powinna ona mieć zastosowanie do 
wszystkich odnośnych kategorii pojazdów).

Or. en

Poprawka 341
Pier Antonio Panzeri

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera bc) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

bc) zabezpieczeń przed zagrożeniami 
mechanicznymi;
(Literę tę należy dodać do załącznika I i 
powinna ona mieć zastosowanie do 
wszystkich odnośnych kategorii pojazdów).

Or. en

Poprawka 342
Pier Antonio Panzeri

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera ea) (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) ergonomii (w tym możliwego do 
przewidzenia niewłaściwego użycia, 
użyteczności układów kontroli, 
dostępności układu sterowania, aby 
zapobiec jego niezamierzonemu 
uruchomieniu, dostosowania interfejsu 
człowiek-pojazd do możliwych do 
przewidzenia cech charakterystycznych 
kierowcy, interwencji operatora);
(Literę tę należy dodać do załącznika I i 
powinna ona mieć zastosowanie do 
wszystkich odnośnych kategorii pojazdów).

Or. en

Poprawka 343
Pier Antonio Panzeri

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera ka) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ka) osłon i urządzeń ochronnych;
(Literę tę należy dodać do załącznika I i 
powinna ona mieć zastosowanie do 
wszystkich odnośnych kategorii pojazdów).

Or. en

Poprawka 344
Pier Antonio Panzeri

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera kb) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

kb) ryzyka utraty stabilności;
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(Literę tę należy dodać do załącznika I i 
powinna ona mieć zastosowanie do 
wszystkich odnośnych kategorii pojazdów).

Or. en

Poprawka 345
Pier Antonio Panzeri

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera ma) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ma) materiałów i produktów;
(Literę tę należy dodać do załącznika I i 
powinna ona mieć zastosowanie do 
wszystkich odnośnych kategorii pojazdów).

Or. en

Poprawka 346
Pier Antonio Panzeri

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera mb) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

mb) akumulatorów;
(Literę tę należy dodać do załącznika I i 
powinna ona mieć zastosowanie do 
wszystkich odnośnych kategorii pojazdów).

Or. en

Poprawka 347
Pier Antonio Panzeri

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera mc) (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

mc) hamowania, w tym funkcji 
parkowania;
(Literę tę należy dodać do załącznika I i 
powinna ona mieć zastosowanie do 
wszystkich odnośnych kategorii pojazdów).

Or. en

Poprawka 348
Malcolm Harbour, Amalia Sartori, Andreas Schwab

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. O ile nie zawarto innej umowy z 
nabywcą pojazdu świadectwo zgodności 
sporządzane jest w języku urzędowym 
państwa członkowskiego, w którym pojazd 
został nabyty.

3. O ile nie zawarto innej umowy z 
nabywcą pojazdu świadectwo zgodności 
sporządzane jest w jednym z języków 
urzędowych Unii, wybranym przez 
producenta.

Or. en

Poprawka 349
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Świadectwo zgodności jest 
zabezpieczane przed sfałszowaniem. W 
tym celu stosowany papier jest 
zabezpieczany za pomocą kolorowej 
grafiki lub znaku wodnego w formie 
znaku identyfikacyjnego producenta.

4. Świadectwo zgodności jest 
zabezpieczane przed sfałszowaniem. W 
tym celu stosowany papier jest 
zabezpieczany za pomocą odpowiednich 
środków, takich jak kolorowa grafika lub 
znak wodny w formie znaku 
identyfikacyjnego producenta.
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Or. en

Uzasadnienie

Istnieje wiele innych sposobów zabezpieczenia świadectw zgodności, takich jak hologramy. 
Wybór należy pozostawić producentowi, a w przedmiotowym rozporządzeniu jedynie 
wymienić kilka niewiążących przykładów.

Poprawka 350
Malcolm Harbour, Andreas Schwab

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Świadectwo zgodności jest 
zabezpieczane przed sfałszowaniem. W 
tym celu stosowany papier jest 
zabezpieczany za pomocą kolorowej 
grafiki lub znaku wodnego w formie 
znaku identyfikacyjnego producenta.

4. Świadectwo zgodności jest 
zabezpieczane przed sfałszowaniem. W 
tym celu stosowany papier jest 
zabezpieczany za pomocą odpowiednich 
środków, takich jak kolorowa grafika lub 
znak wodny w formie znaku 
identyfikacyjnego producenta.

Or. en

Poprawka 351
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Ustęp 1 stosuje się w przypadku 
pojazdów kompletnych w okresie 
dwunastu miesięcy od dnia wygaśnięcia 
homologacji typu UE oraz, w przypadku 
pojazdów skompletowanych, w okresie 
osiemnastu miesięcy od tego dnia.

2. Ustęp 1 stosuje się w przypadku 
pojazdów kompletnych w okresie 24 
miesięcy od dnia wygaśnięcia homologacji 
typu UE oraz, w przypadku pojazdów 
skompletowanych, w okresie 30 miesięcy 
od tego dnia.

Or. en
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Uzasadnienie

Pojazdy z końcowej partii produkcji. Zmiana wprowadzona w celu ujednolicenia 
przedmiotowego rozporządzenia z art. 10 dyrektywy 2003/37/WE.

Poprawka 352
Malcolm Harbour, Amalia Sartori, Andreas Schwab

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Ustęp 1 stosuje się w przypadku 
pojazdów kompletnych w okresie 
dwunastu miesięcy od dnia wygaśnięcia 
homologacji typu UE oraz, w przypadku 
pojazdów skompletowanych, w okresie 
osiemnastu miesięcy od tego dnia.

2. Ustęp 1 stosuje się w przypadku 
pojazdów kompletnych w okresie 24 
miesięcy od dnia wygaśnięcia homologacji 
typu UE oraz, w przypadku pojazdów 
skompletowanych, w okresie 30 miesięcy 
od tego dnia.

Or. en

Poprawka 353
Pier Antonio Panzeri

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Ustęp 1 stosuje się w przypadku 
pojazdów kompletnych w okresie 
dwunastu miesięcy od dnia wygaśnięcia 
homologacji typu UE oraz, w przypadku 
pojazdów skompletowanych, w okresie 
osiemnastu miesięcy od tego dnia.

2. Ustęp 1 stosuje się w przypadku 
pojazdów kompletnych w okresie 24 
miesięcy od dnia wygaśnięcia homologacji 
typu UE oraz, w przypadku pojazdów 
skompletowanych, w okresie 30 miesięcy 
od tego dnia.

Or. en

Poprawka 354
Toine Manders
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Rozdział XIIa (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ROZDZIAŁ XIIa
UŻYTKOWANIE POJAZDÓW NA 
DROGACH PUBLICZNYCH
Artykuł 35b
1. Dany pojazd może być użytkowany na 
drogach publicznych, jeśli spełnia wymogi 
dotyczące wymiarów, masy, 
bezpieczeństwa, oświetlenia i 
ubezpieczenia określone dla użytkowania 
na drogach publicznych oraz jeśli kieruje 
nim wykwalifikowana osoba posiadająca 
jednolite europejskie prawo jazdy na 
kierowanie danym typem pojazdu.
2. W przypadku, gdy dany pojazd nie 
spełnia wymogów określonych dla 
użytkowania na drogach publicznych, 
określa się go jako „transport wyjątkowy” 
i jest on przewożony lub eskortowany w 
odpowiedni sposób.

Or. nl

Poprawka 355
Malcolm Harbour, Andreas Schwab

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 1 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie oprócz ocen 
organu udzielającego homologacji typu 
zgodnie z art. 36 ust. 1 w największym 
możliwym stopniu uwzględniają jego 
ustalenia.

Or. en
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Poprawka 356
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Pełne sprawozdania z badań wydane na 
podstawie znormalizowanych kodów 
OECD wymienionych w załączniku I, 
zatwierdzone zgodnie z ogólnymi 
zasadami OECD, mogą być stosowane 
jako alternatywa dla sprawozdań z badań 
sporządzanych zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem lub rozporządzeniami 
szczegółowymi.

2. Sprawozdania z badań wydane na 
podstawie znormalizowanych kodów 
OECD wymienionych w załączniku I lub 
równoważnych norm mogą być stosowane 
jako alternatywa dla sprawozdań z badań 
sporządzanych zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem lub rozporządzeniami 
szczegółowymi. Szczególna homologacja 
typu może zostać udzielona przez organ 
udzielający homologacji typu lub – w 
stosownych przypadkach – przez OECD, 
zgodnie z decyzją producenta.

Or. en

Uzasadnienie

Oddzielna homologacja WE udzielona przez organ udzielający homologacji jest już 
obowiązkowa do tego, by uzyskać pełną homologację WE dla pojazdu skompletowanego. Jeśli 
homologacja OECD stanie się obowiązkowa, powstanie podwójna ścieżka homologacji, 
powodująca duże koszty (seria ciągników może mieć aż 2–3 kabiny). OECD to organizacja 
nieunijna, a centrum koordynacji udzielające ostatecznej homologacji nie jest w żaden sposób 
powiązane z organem udzielającym homologacji. Producenci nie mogą być zmuszani do 
przydzielania dodatkowych zasobów dla OECD.

Poprawka 357
Malcolm Harbour, Amalia Sartori, Andreas Schwab

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Pełne sprawozdania z badań wydane na 
podstawie znormalizowanych kodów 
OECD wymienionych w załączniku I, 

2. Sprawozdania z badań wydane na 
podstawie znormalizowanych kodów 
OECD wymienionych w załączniku I lub 
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zatwierdzone zgodnie z ogólnymi 
zasadami OECD, mogą być stosowane 
jako alternatywa dla sprawozdań z badań 
sporządzanych zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem lub rozporządzeniami 
szczegółowymi.

równoważnej mu normy mogą być 
stosowane jako alternatywa dla 
sprawozdań z badań sporządzanych 
zgodnie z niniejszym rozporządzeniem lub 
rozporządzeniami szczegółowymi.
Szczególna homologacja typu może zostać 
udzielona przez organ udzielający 
homologacji typu lub – w stosownych 
przypadkach – przez OECD, zgodnie z 
decyzją producenta.

Or. en

Poprawka 358
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Rozdział XVI – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dostęp do informacji dotyczących naprawy 
i konserwacji pojazdów

Dostęp do informacji dotyczących naprawy 
i konserwacji ciągników

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z badaniem PE dla komisji IMCO domagającej się dopasowanego prawodawstwa w 
dziedzinie informacji dotyczących naprawy i konserwacji pojazdów rolniczych i leśnych, a 
także zgodnie z zasadą proporcjonalności, wymogi odnoszące się do informacji dotyczących 
naprawy i konserwacji powinny mieć zastosowanie jedynie do ciągników, a nie do pojazdów 
kategorii R (przyczepy) i S (wymienne urządzenia ciągnięte), ponieważ te ostatnie są 
produkowane jedynie w małych ilościach, w wielu różnych modelach i głównie przez MŚP.

Poprawka 359
Malcolm Harbour, Amalia Sartori

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Rozdział XVI – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dostęp do informacji dotyczących naprawy Dostęp do informacji dotyczących naprawy 
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i konserwacji pojazdów i konserwacji ciągników

Or. en

Poprawka 360
Andreas Schwab

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Rozdział XVI – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dostęp do informacji dotyczących 
naprawy i konserwacji pojazdów

skreślony

Or. en

Poprawka 361
Andreas Schwab

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 47 skreślony
Obowiązki producentów
1. Producenci zapewniają niezależnym 
podmiotom nieograniczony i 
znormalizowany dostęp do informacji 
dotyczących naprawy i konserwacji 
pojazdów na stronach internetowych w 
łatwy i prosty sposób. W szczególności, 
sposób ten powinien być 
niedyskryminujący w stosunku do dostępu 
zagwarantowanego autoryzowanym 
sieciom sprzedaży i stacjom obsługi.
Informacje te obejmują wszelkie dane 
niezbędne do montażu części lub 
wyposażenia pojazdów.
2. Producent zapewnia dostęp do 
materiałów szkoleniowych zarówno 
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niezależnym podmiotom, jak i 
autoryzowanym sprzedawcom i stacjom 
obsługi.
3. Informacje, o których mowa w ust. 1, 
obejmują co najmniej następujące 
elementy: 
a) niepowtarzalny numer identyfikacyjny 
pojazdu;
b) podręczniki serwisowe obejmujące 
dokumentację napraw i konserwacji;
c) instrukcje techniczne;
d) informacje dotyczące części i 
diagnostyki (takie jak minimalne i 
maksymalne teoretyczne wartości 
pomiaru);
e) schematy instalacji elektrycznej;
f) kody usterek diagnostycznych, w tym 
kody własne producenta;
g) numer identyfikacyjny kalibracji 
oprogramowania odnoszący się do typu 
pojazdu;
h) informacje dotyczące zastrzeżonych 
narzędzi i urządzeń oraz informacje 
przekazywane za pomocą tych narzędzi i 
urządzeń;
i) dane techniczne i dwukierunkowe dane 
dotyczące monitoringu i badań;
j) jednostki pracy.
4. Do celów niniejszego rozporządzenia 
autoryzowane punkty sprzedaży lub stacje 
obsługi w ramach sieci dystrybucji danego 
producenta pojazdów traktowane są jako 
niezależne podmioty, w takim zakresie, w 
jakim świadczą one usługi naprawy i 
konserwacji pojazdów i nie są częścią sieci 
dystrybucji producenta tych pojazdów.
5. Informacje dotyczące naprawy i 
konserwacji pojazdów są zawsze dostępne, 
z wyjątkiem przypadków gdy konieczny 
jest przegląd systemu informatycznego.



PE475.768v01-00 38/73 AM\881687PL.doc

PL

6. Dla celów produkcji i obsługi 
kompatybilnych z OBD części zamiennych 
lub części naprawczych oraz przyrządów 
diagnostycznych i wyposażenia 
badawczego, producenci dostarczają w 
sposób niedyskryminujący odpowiednie 
informacje dotyczące OBD oraz naprawy i 
konserwacji pojazdów wszystkim 
producentom części, przyrządów 
diagnostycznych lub wyposażenia 
badawczego, lub warsztatom 
dokonującym napraw.
7. Dla potrzeb konstrukcji i produkcji 
samochodowych układów dla ciągników 
zasilanych paliwami alternatywnymi, 
producenci dostarczają w sposób 
niedyskryminujący odpowiednie 
informacje dotyczące OBD oraz naprawy i 
konserwacji pojazdów wszystkim 
zainteresowanym osobom trudniącym się 
produkcją, instalowaniem lub naprawą 
urządzeń przeznaczonych dla pojazdów 
zasilanych paliwami alternatywnymi.
8. Składając wniosek o homologację typu 
UE lub krajową homologację, producent 
dostarcza organowi udzielającemu
homologacji świadectwo zgodności z 
niniejszym rozporządzeniem w zakresie 
informacji wymaganych w niniejszym 
artykule.
W przypadku gdy w danej chwili 
informacje takie nie są dostępne lub nie 
odpowiadają niniejszemu rozporządzeniu i 
jego środkom wykonawczym, producent 
dostarcza je w ciągu sześciu miesięcy od 
daty uzyskania homologacji typu.
9. W razie niedostarczenia świadectwa 
zgodności w wymaganym terminie organ 
udzielający homologacji podejmuje 
właściwe działania mające na celu 
zapewnienie zgodności.
10. Producent dokonuje sukcesywnych 
zmian i uzupełnień informacji 
dotyczących napraw i konserwacji 
pojazdów dostępnych na jego stronach 
internetowych w tym samym momencie, w 
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którym są one udostępniane 
autoryzowanym stacjom obsługi.
11. Jeśli dokumentacja napraw i 
konserwacji pojazdu przechowywana jest 
w centralnej bazie danych producenta 
pojazdu lub w jego imieniu, niezależne 
stacje obsługi powinny mieć bezpłatny 
dostęp do takiej dokumentacji i powinny 
mieć możliwość zamieszczenia informacji 
dotyczących dokonanych napraw i 
czynności związanych z konserwacją.
12. Komisja otrzymuje uprawnienia do 
przyjęcia zgodnie z art. 57 aktu 
delegowanego określającego szczegółowe 
wymogi w zakresie dostępu do informacji 
dotyczących naprawy i konserwacji 
pojazdów, w szczególności specyfikacji 
technicznych dotyczących sposobu, w jaki 
należy dostarczyć informacje dotyczące 
naprawy i konserwacji pojazdów.

Or. en

Poprawka 362
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Producenci zapewniają niezależnym 
podmiotom nieograniczony i 
znormalizowany dostęp do informacji 
dotyczących naprawy i konserwacji 
pojazdów na stronach internetowych w 
łatwy i prosty sposób. W szczególności, 
sposób ten powinien być 
niedyskryminujący w stosunku do dostępu 
zagwarantowanego autoryzowanym 
sieciom sprzedaży i stacjom obsługi.

Producenci zapewniają autoryzowanym 
sieciom sprzedaży i stacjom obsługi oraz 
niezależnym podmiotom zbliżony dostęp 
do informacji dotyczących naprawy i 
konserwacji ciągników na stronach 
internetowych w łatwy i prosty sposób, 
stosując znormalizowany format. W 
szczególności, sposób ten jest 
niedyskryminujący w stosunku do dostępu 
zagwarantowanego autoryzowanym 
sieciom sprzedaży i stacjom obsługi.

Or. en
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Uzasadnienie

Niezależne podmioty powinny w sposób niedyskryminujący uzyskiwać w znormalizowanym 
formacie te same informacje, które są udzielane autoryzowanym sieciom sprzedaży i stacjom 
obsługi. Wprowadza się zmiany mające na celu podkreślenie tego, że wszystkie podmioty są 
równe wobec producenta. Udzielane informacje wymieniono w art. 47 ust. 3.

Poprawka 363
Malcolm Harbour

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Producenci zapewniają niezależnym 
podmiotom nieograniczony i 
znormalizowany dostęp do informacji 
dotyczących naprawy i konserwacji 
pojazdów na stronach internetowych w 
łatwy i prosty sposób. W szczególności, 
sposób ten powinien być 
niedyskryminujący w stosunku do dostępu 
zagwarantowanego autoryzowanym 
sieciom sprzedaży i stacjom obsługi.

Producenci zapewniają autoryzowanym 
sieciom sprzedaży, stacjom obsługi i 
niezależnym podmiotom równy dostęp do 
informacji dotyczących naprawy i 
konserwacji pojazdów na stronach 
internetowych w łatwy i prosty sposób, 
stosując znormalizowany format. Ten 
dostęp jest udzielany w sposób 
niedyskryminujący. Oprogramowanie 
mające podstawowe znaczenie dla 
prawidłowego funkcjonowania układów 
kontroli bezpieczeństwa i środowiska 
ogranicza się do naprawy i konserwacji, w 
związku z czym wyklucza się 
oprogramowanie służące zmianie 
parametrów i zbiorów danych.

Or. en

Poprawka 364
Amalia Sartori

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 1 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dopóki Komisja nie przyjmie wspólnego 
standardu informacji udzielanych 
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niezależnym podmiotom, udostępnia się je 
w sposób spójny, umożliwiający ich 
przetworzenie bez nadmiernych nakładów.

Or. en

Uzasadnienie

Zasady dotyczące środków przejściowych, które należy stosować do chwili przyjęcia przez 
Komisję wspólnego standardu.

Poprawka 365
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Informacje te obejmują wszelkie dane 
niezbędne do montażu części lub 
wyposażenia pojazdów.

Informacje te obejmują wszelkie dane 
niezbędne do montażu części lub 
wyposażenia ciągników.

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z badaniem PE dla komisji IMCO domagającej się dopasowanego prawodawstwa w 
dziedzinie informacji dotyczących naprawy i konserwacji pojazdów rolniczych i leśnych, a 
także zgodnie z zasadą proporcjonalności, wymogi odnoszące się do informacji dotyczących 
naprawy i konserwacji powinny mieć zastosowanie jedynie do ciągników, a nie do pojazdów 
kategorii R (przyczepy) i S (wymienne urządzenia ciągnięte), ponieważ te ostatnie są 
produkowane jedynie w małych ilościach, w wielu różnych modelach i głównie przez MŚP.

Poprawka 366
Malcolm Harbour, Amalia Sartori

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Informacje te obejmują wszelkie dane 
niezbędne do montażu części lub 

Informacje te obejmują wszelkie dane 
niezbędne do montażu części lub 
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wyposażenia pojazdów. wyposażenia ciągników.

Or. en

Poprawka 367
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Dopóki Komisja nie przyjmie 
wspólnego standardu informacji 
udzielanych niezależnym podmiotom, 
udostępnia się je w sposób spójny, 
umożliwiający ich przetworzenie bez 
nadmiernych nakładów.

Or. en

Uzasadnienie

Zasady dotyczące środków przejściowych, które należy stosować do chwili przyjęcia przez 
Komisję wspólnego standardu.

Poprawka 368
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Producent zapewnia dostęp do 
materiałów szkoleniowych zarówno 
niezależnym podmiotom, jak i 
autoryzowanym sprzedawcom i stacjom 
obsługi.

2. Z wyłączeniem oprogramowania 
umożliwiającego zmianę parametrów i 
zbiorów danych, producent zapewnia 
dostęp do materiałów szkoleniowych i 
powiązanych odpowiednich narzędzi 
zarówno niezależnym podmiotom, jak i 
autoryzowanym sprzedawcom i stacjom 
obsługi. Oprócz tego zapewnia on im 
odpowiednie szkolenie w odniesieniu do 
pobierania oprogramowania i zarządzania 



AM\881687PL.doc 43/73 PE475.768v01-00

PL

kodami usterek diagnostycznych.

Or. en

Uzasadnienie

Żaden podmiot (autoryzowany ani niezależny) nie może ingerować w oprogramowanie. 
Byłoby to manipulacją. Wyłącznie producent ma prawo i obowiązek modyfikowania 
oprogramowania. Podmioty mogą jedynie pobrać je i zainstalować w module ciągnika.

Poprawka 369
Amalia Sartori

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Producent zapewnia dostęp do 
materiałów szkoleniowych zarówno 
niezależnym podmiotom, jak i 
autoryzowanym sprzedawcom i stacjom 
obsługi.

2. Z wyłączeniem oprogramowania 
umożliwiającego zmianę parametrów i 
zbiorów danych, producent zapewnia 
dostęp do materiałów szkoleniowych i 
powiązanych odpowiednich narzędzi 
zarówno niezależnym podmiotom, jak i 
autoryzowanym sprzedawcom i stacjom 
obsługi. Oprócz tego zapewnia on im 
odpowiednie szkolenie w odniesieniu do 
pobierania oprogramowania i zarządzania 
kodami usterek diagnostycznych.

Or. en

Uzasadnienie

Żaden podmiot (autoryzowany ani niezależny) nie może ingerować w oprogramowanie. 
Byłoby to manipulacją. Wyłącznie producent ma prawo i obowiązek modyfikowania 
oprogramowania. Podmioty mogą jedynie pobrać je i zainstalować w module ciągnika.

Poprawka 370
Malcolm Harbour

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Producent zapewnia dostęp do 
materiałów szkoleniowych zarówno 
niezależnym podmiotom, jak i 
autoryzowanym sprzedawcom i stacjom 
obsługi.

2. Producent zapewnia dostęp do 
materiałów szkoleniowych i niezbędnych 
narzędzi (z wyłączeniem oprogramowania 
umożliwiającego zmianę parametrów i 
zbiorów danych) zarówno autoryzowanym 
sprzedawcom, stacjom obsługi, jak i 
niezależnym podmiotom.

Or. en

Poprawka 371
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. W celu zapewnienia funkcjonalnego 
bezpieczeństwa pojazdu i ochrony 
środowiska właściwy organ krajowy 
określa i wprowadza normę pozwalającą 
na potwierdzanie jakości i możliwości 
stacji obsługi. Producenci przeprowadzają 
szczegółowe i odpowiednie szkolenia za 
rozsądną opłatą.

Or. en

Uzasadnienie

Ciągnik to bardzo skomplikowany i niestandardowy produkt; co więcej, na rynku dostępne są 
tysiące różnych modeli ciągników. Instrukcja obsługi lub strona internetowa nie wystarczają, 
aby naprawić ciągnik. Producenci już teraz sprawdzają umiejętności techniczne 
autoryzowanych stacji obsługi i zapewniają im właściwe szkolenie. Ponadto należy 
potwierdzać możliwości i jakość niezależnych podmiotów.

Poprawka 372
Amalia Sartori
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. W celu zapewnienia funkcjonalnego 
bezpieczeństwa pojazdu i ochrony 
środowiska własciwy organ krajowy 
określa i wprowadza normę pozwalającą 
na potwierdzanie jakości i możliwości 
stacji obsługi. Producenci przeprowadzają 
szczegółowe i odpowiednie szkolenia za 
rozsądną opłatą.

Or. en

Uzasadnienie

Ciągnik to bardzo skomplikowany i niestandardowy produkt; co więcej, na rynku dostępne są 
tysiące różnych modeli ciągników. Instrukcja obsługi lub strona internetowa nie wystarczają, 
aby naprawić ciągnik. Producenci już teraz sprawdzają umiejętności techniczne 
autoryzowanych stacji obsługi i zapewniają im właściwe szkolenie. Ponadto należy 
potwierdzać możliwości i jakość niezależnych podmiotów.

Poprawka 373
Pier Antonio Panzeri

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. W celu zapewnienia bezpieczeństwa 
pojazdu i jego efektywności 
środowiskowej właściwy organ krajowy
wprowadza normę pozwalającą na 
potwierdzanie jakości i możliwości stacji 
obsługi. Producenci przeprowadzają 
szczegółowe i odpowiednie szkolenia za 
rozsądną opłatą.

Or. en
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Poprawka 374
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Informacje, o których mowa w ust. 1, 
obejmują co najmniej następujące 
elementy:

3. Informacje, o których mowa w ust. 1, 
obejmują następujące elementy:

Or. en

Uzasadnienie

W ocenie skutków towarzyszącej projektowi rozporządzenia nie uwzględniono kwestii 
informacji dotyczących naprawy i konserwacji. Nie jest to spójne z zasadami inteligentnych 
regulacji, przyjętymi przez PE. Zastosowanie informacji dotyczących naprawy i konserwacji, 
które odnoszą się do samochodów i pojazdów użytkowych, jest niewłaściwe. Jak podkreślono 
we wnioskach zawartych w dokumencie informacyjnym w sprawie dostępu do informacji 
dotyczących naprawy i konserwacji, którego sporządzenie zleciła komisja IMCO, konieczne 
jest przyjęcie dopasowanego prawodawstwa odnoszącego się do dostępu do informacji 
dotyczących naprawy i konserwacji ciągników, które byłoby spójne ze specyfiką ciągników.

Poprawka 375
Amalia Sartori

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Informacje, o których mowa w ust. 1, 
obejmują co najmniej następujące 
elementy:

3. Informacje, o których mowa w ust. 1, 
obejmują następujące elementy:

Or. en

Uzasadnienie

Wymienione informacje nie opierają się na dokładnej ocenie. W ocenie skutków 
towarzyszącej projektowi rozporządzenia nie uwzględniono kwestii informacji dotyczących 
naprawy i konserwacji. Nie jest to spójne z zasadami inteligentnych regulacji, przyjętymi 
niedawno przez PE. Zastosowanie informacji dotyczących naprawy i konserwacji, które 
odnoszą się do samochodów osobowych (rozporządzenie nr 715/2007) i pojazdów użytkowych 
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(rozporządzenie nr 595/2009), jest zatem niewłaściwe. Jak podkreślono we wnioskach 
zawartych w dokumencie informacyjnym w sprawie dostępu do informacji dotyczących 
naprawy i konserwacji, którego sporządzenie zleciła komisja IMCO, konieczne jest przyjęcie 
dopasowanego prawodawstwa odnoszącego się do dostępu do informacji dotyczących 
naprawy i konserwacji ciągników, które byłoby spójne ze specyfiką ciągników.

Poprawka 376
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 3 – litera g)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) numer identyfikacyjny kalibracji 
oprogramowania odnoszący się do typu 
pojazdu;

g) numer części oprogramowania 
odnoszący się do typu pojazdu;

Or. en

Uzasadnienie

Oprogramowanie jest takim samym elementem pojazdu, jak część mechaniczna (np. 
przekładnia lub śruba). Oprogramowanie ma „numer części” określający charakterystykę i 
typy pojazdów, na które może zostać wgrane. Jest to informacja, która aktualnie jest 
udzielana autoryzowanym stacjom obsługi.

Poprawka 377
Amalia Sartori

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 3 – litera g)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) numer identyfikacyjny kalibracji 
oprogramowania odnoszący się do typu 
pojazdu;

g) numer części oprogramowania 
odnoszący się do typu pojazdu;

Or. en

Uzasadnienie

Oprogramowanie jest takim samym elementem pojazdu, jak część mechaniczna (np. 
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przekładnia lub śruba). Oprogramowanie ma „numer części” określający charakterystykę i 
typy pojazdów, na które może zostać wgrane. Jest to informacja, która aktualnie jest 
udzielana autoryzowanym stacjom obsługi.

Poprawka 378
Pier Antonio Panzeri

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 3 – litera g)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) numer identyfikacyjny kalibracji 
oprogramowania odnoszący się do typu 
pojazdu;

g) numer części oprogramowania 
odnoszący się do typu pojazdu;

Or. en

Poprawka 379
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 3 – litera i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

i) dane techniczne i dwukierunkowe dane 
dotyczące monitoringu i badań;

i) informacje techniczne;

Or. en

Uzasadnienie

Dwukierunkowe dane dotyczące monitoringu nie mają zastosowania w sektorze ciągników. 
Jest to spowodowane głównie tym, że – w odróżnieniu od samochodów – ciągniki cechuje 
wysoka zmienność modeli przy niewielkiej liczbie sztuk danego modelu. Jasne jest, że skoro 
taka inwestycja jest uzasadniona w przypadku samochodów, to w przypadku ciągników 
byłaby wygórowana. Producenci udostępniają ogólne informacje wszystkim stacjom obsługi –
zarówno niezależnym, jak i autoryzowanym.

Poprawka 380
Amalia Sartori
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 3 – litera i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

i) dane techniczne i dwukierunkowe dane 
dotyczące monitoringu i badań;

i) informacje techniczne;

Or. en

Uzasadnienie

Dwukierunkowe dane dotyczące monitoringu nie mają zastosowania w sektorze ciągników. 
Jest to spowodowane głównie tym, że – w odróżnieniu od samochodów – ciągniki cechuje 
wysoka zmienność modeli przy niewielkiej liczbie sztuk danego modelu. Jasne jest, że skoro 
taka inwestycja jest uzasadniona w przypadku samochodów, to w przypadku ciągników 
byłaby wygórowana. Producenci udostępniają ogólne informacje wszystkim stacjom obsługi –
zarówno niezależnym, jak i autoryzowanym.

Poprawka 381
Pier Antonio Panzeri

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 3 – litera i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

i) dane techniczne i dwukierunkowe dane 
dotyczące monitoringu i badań;

i) dane techniczne, dane dotyczące badań i 
informacje techniczne;

Or. en

Poprawka 382
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 3 – litera j)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

j) jednostki pracy. skreślona

Or. en
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Uzasadnienie

Tego wymogu nie włączono w rozporządzenia nr 715/2007 i nr 595/2009, odpowiednio dla 
homologacji oraz informacji dotyczących naprawy i konserwacji samochodów osobowych i 
ciężarowych. Jednostki pracy są zazwyczaj stosowane przez producentów w celu zarządzania 
działaniami z zakresu roszczeń gwarancyjnych. Gwarancja nie odnosi się do niezależnych 
podmiotów, w związku z czym nie ma konieczności udzielania tej informacji.

Poprawka 383
Amalia Sartori

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 3 – litera j)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

j) jednostki pracy. skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Tego wymogu nie włączono w rozporządzenia nr 715/2007 i nr 595/2009, odpowiednio dla 
homologacji oraz informacji dotyczących naprawy i konserwacji samochodów osobowych i 
ciężarowych. Jednostki pracy są zazwyczaj stosowane przez producentów w celu zarządzania 
działaniami z zakresu roszczeń gwarancyjnych. Gwarancja nie odnosi się do niezależnych 
podmiotów, w związku z czym nie ma konieczności udzielania tej informacji.

Poprawka 384
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Do celów niniejszego rozporządzenia 
autoryzowane punkty sprzedaży lub stacje 
obsługi w ramach sieci dystrybucji danego 
producenta pojazdów traktowane są jako 
niezależne podmioty, w takim zakresie, w 
jakim świadczą one usługi naprawy i 
konserwacji pojazdów i nie są częścią sieci 
dystrybucji producenta tych pojazdów.

4. Do celów niniejszego rozporządzenia 
autoryzowane punkty sprzedaży lub stacje 
obsługi w ramach sieci dystrybucji danego 
producenta ciągników traktowane są jako 
niezależne podmioty, w takim zakresie, w 
jakim świadczą one usługi naprawy i 
konserwacji pojazdów i nie są częścią sieci 
dystrybucji producenta tych ciągników.
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Or. en

Poprawka 385
Malcolm Harbour, Amalia Sartori

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Do celów niniejszego rozporządzenia 
autoryzowane punkty sprzedaży lub stacje 
obsługi w ramach sieci dystrybucji danego 
producenta pojazdów traktowane są jako 
niezależne podmioty, w takim zakresie, w 
jakim świadczą one usługi naprawy i 
konserwacji pojazdów i nie są częścią sieci 
dystrybucji producenta tych pojazdów.

4. Do celów niniejszego rozporządzenia 
autoryzowane punkty sprzedaży lub stacje 
obsługi w ramach sieci dystrybucji danego 
producenta ciągników traktowane są jako 
niezależne podmioty, w takim zakresie, w 
jakim świadczą one usługi naprawy i 
konserwacji pojazdów i nie są częścią sieci 
dystrybucji producenta tych ciągników.

Or. en

Poprawka 386
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Informacje dotyczące naprawy i 
konserwacji pojazdów są zawsze dostępne, 
z wyjątkiem przypadków gdy konieczny 
jest przegląd systemu informatycznego.

5. Informacje dotyczące naprawy i 
konserwacji ciągników są zawsze 
dostępne, z wyjątkiem przypadków gdy 
konieczny jest przegląd systemu 
informatycznego.

Or. en

Poprawka 387
Malcolm Harbour, Amalia Sartori

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 5
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Informacje dotyczące naprawy i 
konserwacji pojazdów są zawsze dostępne, 
z wyjątkiem przypadków gdy konieczny 
jest przegląd systemu informatycznego.

5. Informacje dotyczące naprawy i 
konserwacji ciągników są zawsze 
dostępne, z wyjątkiem przypadków gdy 
konieczny jest przegląd systemu 
informatycznego.

Or. en

Poprawka 388
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Dla celów produkcji i obsługi 
kompatybilnych z OBD części zamiennych 
lub części naprawczych oraz przyrządów 
diagnostycznych i wyposażenia 
badawczego, producenci dostarczają w 
sposób niedyskryminujący odpowiednie 
informacje dotyczące OBD oraz naprawy i 
konserwacji pojazdów wszystkim 
producentom części, przyrządów 
diagnostycznych lub wyposażenia 
badawczego, lub warsztatom dokonującym 
napraw.

6. Dla celów produkcji i obsługi 
kompatybilnych z OBD części zamiennych 
lub części naprawczych oraz przyrządów 
diagnostycznych i wyposażenia 
badawczego, producenci dostarczają w 
sposób niedyskryminujący odpowiednie 
informacje dotyczące OBD oraz naprawy i 
konserwacji ciągników wszystkim 
producentom części, przyrządów 
diagnostycznych lub wyposażenia 
badawczego, lub warsztatom dokonującym 
napraw.

Or. en

Poprawka 389
Amalia Sartori

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Dla celów produkcji i obsługi 
kompatybilnych z OBD części zamiennych 

6. Dla celów produkcji i obsługi 
kompatybilnych z OBD części zamiennych 
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lub części naprawczych oraz przyrządów 
diagnostycznych i wyposażenia 
badawczego, producenci dostarczają w 
sposób niedyskryminujący odpowiednie 
informacje dotyczące OBD oraz naprawy i 
konserwacji pojazdów wszystkim 
producentom części, przyrządów 
diagnostycznych lub wyposażenia 
badawczego, lub warsztatom dokonującym 
napraw.

lub części naprawczych oraz przyrządów 
diagnostycznych i wyposażenia 
badawczego, producenci dostarczają w 
sposób niedyskryminujący odpowiednie 
informacje dotyczące OBD oraz naprawy i 
konserwacji ciągników wszystkim 
producentom części, przyrządów 
diagnostycznych lub wyposażenia 
badawczego, lub warsztatom dokonującym 
napraw.

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z badaniem PE dla komisji IMCO domagającej się dopasowanego prawodawstwa w 
dziedzinie informacji dotyczących naprawy i konserwacji pojazdów rolniczych i leśnych, a 
także zgodnie z zasadą proporcjonalności, wymogi odnoszące się do informacji dotyczących 
naprawy i konserwacji powinny mieć zastosowanie jedynie do ciągników, a nie do pojazdów 
kategorii R (przyczepy) i S (wymienne urządzenia ciągnięte), ponieważ te ostatnie są 
produkowane jedynie w małych ilościach, w wielu różnych modelach i głównie przez MŚP.

Poprawka 390
Malcolm Harbour, Amalia Sartori

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Dla celów produkcji i obsługi 
kompatybilnych z OBD części zamiennych 
lub części naprawczych oraz przyrządów 
diagnostycznych i wyposażenia 
badawczego, producenci dostarczają w 
sposób niedyskryminujący odpowiednie 
informacje dotyczące OBD oraz naprawy i 
konserwacji pojazdów wszystkim 
producentom części, przyrządów 
diagnostycznych lub wyposażenia 
badawczego, lub warsztatom dokonującym 
napraw.

6. Dla celów produkcji i obsługi 
kompatybilnych z OBD części zamiennych 
lub części naprawczych oraz przyrządów 
diagnostycznych i wyposażenia 
badawczego, producenci dostarczają w 
sposób niedyskryminujący odpowiednie 
informacje dotyczące OBD oraz naprawy i 
konserwacji ciągników wszystkim 
producentom części, przyrządów 
diagnostycznych lub wyposażenia 
badawczego, lub warsztatom dokonującym 
napraw.

Or. en
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Poprawka 391
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Dla potrzeb konstrukcji i produkcji 
samochodowych układów dla ciągników 
zasilanych paliwami alternatywnymi, 
producenci dostarczają w sposób 
niedyskryminujący odpowiednie 
informacje dotyczące OBD oraz naprawy i 
konserwacji pojazdów wszystkim 
zainteresowanym osobom trudniącym się 
produkcją, instalowaniem lub naprawą 
urządzeń przeznaczonych dla pojazdów 
zasilanych paliwami alternatywnymi.

7. Dla potrzeb konstrukcji i produkcji 
samochodowych układów dla ciągników 
zasilanych paliwami alternatywnymi, 
producenci dostarczają w sposób 
niedyskryminujący odpowiednie 
informacje dotyczące OBD oraz naprawy i 
konserwacji ciągników wszystkim 
zainteresowanym osobom trudniącym się 
produkcją, instalowaniem lub naprawą 
urządzeń przeznaczonych dla ciągników 
zasilanych paliwami alternatywnymi.

Or. en

Poprawka 392
Amalia Sartori

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Dla potrzeb konstrukcji i produkcji 
samochodowych układów dla ciągników 
zasilanych paliwami alternatywnymi, 
producenci dostarczają w sposób 
niedyskryminujący odpowiednie 
informacje dotyczące OBD oraz naprawy i 
konserwacji pojazdów wszystkim 
zainteresowanym osobom trudniącym się 
produkcją, instalowaniem lub naprawą 
urządzeń przeznaczonych dla pojazdów 
zasilanych paliwami alternatywnymi.

7. Dla potrzeb konstrukcji i produkcji 
samochodowych układów dla ciągników 
zasilanych paliwami alternatywnymi, 
producenci dostarczają w sposób 
niedyskryminujący odpowiednie 
informacje dotyczące OBD oraz naprawy i 
konserwacji ciągników wszystkim 
zainteresowanym osobom trudniącym się 
produkcją, instalowaniem lub naprawą 
urządzeń przeznaczonych dla ciągników 
zasilanych paliwami alternatywnymi.

Or. en



AM\881687PL.doc 55/73 PE475.768v01-00

PL

Uzasadnienie

Zgodnie z badaniem PE dla komisji IMCO domagającej się dopasowanego prawodawstwa w 
dziedzinie informacji dotyczących naprawy i konserwacji pojazdów rolniczych i leśnych, a 
także zgodnie z zasadą proporcjonalności, wymogi odnoszące się do informacji dotyczących 
naprawy i konserwacji powinny mieć zastosowanie jedynie do ciągników, a nie do pojazdów 
kategorii R (przyczepy) i S (wymienne urządzenia ciągnięte), ponieważ te ostatnie są 
produkowane jedynie w małych ilościach, w wielu różnych modelach i głównie przez MŚP.

Poprawka 393
Malcolm Harbour, Amalia Sartori

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Dla potrzeb konstrukcji i produkcji 
samochodowych układów dla ciągników 
zasilanych paliwami alternatywnymi, 
producenci dostarczają w sposób 
niedyskryminujący odpowiednie 
informacje dotyczące OBD oraz naprawy i 
konserwacji pojazdów wszystkim 
zainteresowanym osobom trudniącym się 
produkcją, instalowaniem lub naprawą 
urządzeń przeznaczonych dla pojazdów 
zasilanych paliwami alternatywnymi.

7. Dla potrzeb konstrukcji i produkcji 
samochodowych układów dla ciągników 
zasilanych paliwami alternatywnymi, 
producenci dostarczają w sposób 
niedyskryminujący odpowiednie 
informacje dotyczące OBD oraz naprawy i 
konserwacji ciągników wszystkim 
zainteresowanym osobom trudniącym się 
produkcją, instalowaniem lub naprawą 
urządzeń przeznaczonych dla ciągników 
zasilanych paliwami alternatywnymi.

Or. en

Poprawka 394
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10. Producent dokonuje sukcesywnych 
zmian i uzupełnień informacji dotyczących 
napraw i konserwacji pojazdów dostępnych 
na jego stronach internetowych w tym 
samym momencie, w którym są one 

10. Producent dokonuje sukcesywnych 
zmian i uzupełnień informacji dotyczących 
napraw i konserwacji ciągników 
dostępnych na jego stronach internetowych 
w tym samym momencie, w którym są one 
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udostępniane autoryzowanym stacjom 
obsługi.

udostępniane autoryzowanym stacjom 
obsługi.

Or. en

Poprawka 395
Malcolm Harbour, Amalia Sartori

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10. Producent dokonuje sukcesywnych 
zmian i uzupełnień informacji dotyczących 
napraw i konserwacji pojazdów dostępnych 
na jego stronach internetowych w tym 
samym momencie, w którym są one 
udostępniane autoryzowanym stacjom 
obsługi.

10. Producent dokonuje sukcesywnych 
zmian i uzupełnień informacji dotyczących 
napraw i konserwacji ciągników 
dostępnych na jego stronach internetowych 
w tym samym momencie, w którym są one 
udostępniane autoryzowanym stacjom 
obsługi.

Or. en

Poprawka 396
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

11. Jeśli dokumentacja napraw i 
konserwacji pojazdu przechowywana jest 
w centralnej bazie danych producenta 
pojazdu lub w jego imieniu, niezależne 
stacje obsługi powinny mieć bezpłatny 
dostęp do takiej dokumentacji i powinny 
mieć możliwość zamieszczenia informacji 
dotyczących dokonanych napraw i 
czynności związanych z konserwacją.

11. Jeśli dokumentacja napraw i 
konserwacji ciągnika przechowywana jest 
w centralnej bazie danych producenta 
ciągnika lub w jego imieniu, niezależne 
stacje obsługi powinny mieć w należycie 
uzasadnionych przypadkach i za rozsądną 
opłatą dostęp do takiej dokumentacji i 
powinny mieć możliwość zamieszczenia 
informacji dotyczących dokonanych 
napraw i czynności związanych z 
konserwacją.

Or. en
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Uzasadnienie

W celu zapewnienia spójności z art. 49 dostęp do informacji dotyczących naprawy i 
konserwacji powinien być udzielany za rozsądną opłatą.

Poprawka 397
Amalia Sartori

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

11. Jeśli dokumentacja napraw i 
konserwacji pojazdu przechowywana jest 
w centralnej bazie danych producenta 
pojazdu lub w jego imieniu, niezależne 
stacje obsługi powinny mieć bezpłatny 
dostęp do takiej dokumentacji i powinny 
mieć możliwość zamieszczenia informacji 
dotyczących dokonanych napraw i 
czynności związanych z konserwacją.

11. Jeśli dokumentacja napraw i 
konserwacji ciągnika przechowywana jest 
w centralnej bazie danych producenta 
ciągnika lub w jego imieniu, niezależne 
stacje obsługi powinny mieć w należycie 
uzasadnionych przypadkach i za rozsądną 
opłatą dostęp do takiej dokumentacji i 
powinny mieć możliwość zamieszczenia 
informacji dotyczących dokonanych 
napraw i czynności związanych z 
konserwacją.

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z badaniem PE dla komisji IMCO domagającej się dopasowanego prawodawstwa w 
dziedzinie informacji dotyczących naprawy i konserwacji pojazdów rolniczych i leśnych, a 
także zgodnie z zasadą proporcjonalności, wymogi odnoszące się do informacji dotyczących 
naprawy i konserwacji powinny mieć zastosowanie jedynie do ciągników, a nie do pojazdów 
kategorii R (przyczepy) i S (wymienne urządzenia ciągnięte), ponieważ te ostatnie są 
produkowane jedynie w małych ilościach, w wielu różnych modelach i głównie przez MŚP. W 
celu zapewnienia spójności z art. 49 dostęp do informacji dotyczących naprawy i konserwacji 
powinien być udzielany za rozsądną opłatą.

Poprawka 398
Malcolm Harbour

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 11



PE475.768v01-00 58/73 AM\881687PL.doc

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

11. Jeśli dokumentacja napraw i 
konserwacji pojazdu przechowywana jest 
w centralnej bazie danych producenta 
pojazdu lub w jego imieniu, niezależne 
stacje obsługi powinny mieć bezpłatny 
dostęp do takiej dokumentacji i powinny 
mieć możliwość zamieszczenia informacji 
dotyczących dokonanych napraw i 
czynności związanych z konserwacją.

11. Jeśli dokumentacja napraw i 
konserwacji ciągnika przechowywana jest 
w centralnej bazie danych producenta 
ciągnika lub w jego imieniu, niezależne 
stacje obsługi powinny mieć dostęp do 
takiej dokumentacji i powinny mieć 
możliwość zamieszczenia informacji 
dotyczących dokonanych napraw i 
czynności związanych z konserwacją.

Or. en

Poprawka 399
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

12. Komisja otrzymuje uprawnienia do 
przyjęcia zgodnie z art. 57 aktu 
delegowanego określającego szczegółowe 
wymogi w zakresie dostępu do informacji 
dotyczących naprawy i konserwacji 
pojazdów, w szczególności specyfikacji 
technicznych dotyczących sposobu, w jaki 
należy dostarczyć informacje dotyczące 
naprawy i konserwacji pojazdów.

12. Komisja otrzymuje uprawnienia do 
przyjęcia zgodnie z art. 57 aktu 
delegowanego określającego szczegółowe 
wymogi w zakresie dostępu do informacji 
dotyczących naprawy i konserwacji 
pojazdów, w szczególności specyfikacji 
technicznych dotyczących sposobu, w jaki 
należy dostarczyć informacje dotyczące 
naprawy i konserwacji ciągników.

Komisja dopilnowuje, aby informacje 
udzielane i powiązane procedury były 
zgodne z zasadą racjonalności i 
proporcjonalności zarówno w odniesieniu 
do wielkości sprzedaży typów pojazdów, 
jak i wielkości producentów. Szczególną 
uwagę należy zwrócić na potrzeby MŚP.

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z badaniem PE dla komisji IMCO domagającej się dopasowanego prawodawstwa w 
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dziedzinie informacji dotyczących naprawy i konserwacji pojazdów rolniczych i leśnych, w 
przedmiotowym rozporządzeniu należy uwzględnić specyfikę sektora ciągników i maszyn 
rolniczych (ponad 50 europejskich producentów, z czego wielu to MŚP, oraz tysiące modeli, 
często produkowanych w niewielkich ilościach). Należy wprowadzić zasadę 
proporcjonalności, aby zapobiec sytuacji, w której dostęp do informacji odnoszących się do 
sektora ciągników spowoduje powstanie nieuzasadnionych obowiązków, z uwagi na strukturę 
sektora ciągników, oraz niezrównoważonych kosztów dla producentów.

Poprawka 400
Malcolm Harbour, Amalia Sartori

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

12. Komisja otrzymuje uprawnienia do 
przyjęcia zgodnie z art. 57 aktu 
delegowanego określającego szczegółowe 
wymogi w zakresie dostępu do informacji 
dotyczących naprawy i konserwacji 
pojazdów, w szczególności specyfikacji 
technicznych dotyczących sposobu, w jaki 
należy dostarczyć informacje dotyczące 
naprawy i konserwacji pojazdów.

12. Komisja otrzymuje uprawnienia do 
przyjęcia zgodnie z art. 57 aktu 
delegowanego określającego szczegółowe 
wymogi w zakresie dostępu do informacji 
dotyczących naprawy i konserwacji 
pojazdów, w szczególności specyfikacji 
technicznych dotyczących sposobu, w jaki 
należy dostarczyć informacje dotyczące 
naprawy i konserwacji pojazdów.

Komisja dopilnowuje jednak, aby 
informacje, które należy przekazać, i 
powiązane procedury były proporcjonalne 
do celu i by nie nakładały 
nieproporcjonalnych obciążeń na MŚP; 
Komisja dopilnowuje w szczególności, aby 
w należyty sposób uwzględniano 
ograniczoną wielkość sprzedaży 
określonych typów pojazdów i modeli 
objętych niniejszym rozporządzeniem.

Or. en

Poprawka 401
Amalia Sartori

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 12
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

12. Komisja otrzymuje uprawnienia do 
przyjęcia zgodnie z art. 57 aktu 
delegowanego określającego szczegółowe 
wymogi w zakresie dostępu do informacji 
dotyczących naprawy i konserwacji 
pojazdów, w szczególności specyfikacji 
technicznych dotyczących sposobu, w jaki 
należy dostarczyć informacje dotyczące 
naprawy i konserwacji pojazdów.

12. Komisja otrzymuje uprawnienia do 
przyjęcia zgodnie z art. 57 aktu 
delegowanego określającego szczegółowe 
wymogi w zakresie dostępu do informacji 
dotyczących naprawy i konserwacji 
pojazdów, w szczególności specyfikacji 
technicznych dotyczących sposobu, w jaki 
należy dostarczyć informacje dotyczące 
naprawy i konserwacji ciągników.

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z badaniem PE dla komisji IMCO domagającej się dopasowanego prawodawstwa w 
dziedzinie informacji dotyczących naprawy i konserwacji pojazdów rolniczych i leśnych, a 
także zgodnie z zasadą proporcjonalności, wymogi odnoszące się do informacji dotyczących 
naprawy i konserwacji powinny mieć zastosowanie jedynie do ciągników, a nie do pojazdów 
kategorii R (przyczepy) i S (wymienne urządzenia ciągnięte), ponieważ te ostatnie są 
produkowane jedynie w małych ilościach, w wielu różnych modelach i głównie przez MŚP.

Poprawka 402
Andreas Schwab

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 48

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Podział obowiązków między wieloma 
posiadaczami homologacji typu

skreślony

W przypadku homologacji typu krok po 
kroku, włącznie z homologacją 
wielostopniową, producent 
odpowiedzialny za określoną homologację 
jest również odpowiedzialny za 
dostarczenie informacji o naprawie w 
odniesieniu do określonego układu, 
części, oddzielnego zespołu technicznego 
lub określonego etapu zarówno 
producentowi końcowemu, jak i 
niezależnym podmiotom.
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Ostateczny producent jest odpowiedzialny 
za przekazanie niezależnym podmiotom 
informacji o całym pojeździe.

Or. en

Poprawka 403
Malcolm Harbour, Amalia Sartori

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 48 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ostateczny producent jest odpowiedzialny 
za przekazanie niezależnym podmiotom 
informacji o całym pojeździe.

Ostateczny producent jest odpowiedzialny 
za przekazanie niezależnym podmiotom 
informacji o całym ciągniku.

Or. en

Poprawka 404
Andreas Schwab

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 49

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Opłaty za dostęp do informacji 
dotyczących naprawy i utrzymania 
pojazdów

skreślony

1. Producenci mogą pobierać opłaty w 
uzasadnionej i proporcjonalnej wysokości 
za dostęp do informacji dotyczących 
naprawy i konserwacji pojazdów, objętych 
niniejszym rozporządzeniem.
2. Opłata nie jest w uzasadnionej i 
proporcjonalnej wysokości, jeśli nie 
uwzględnia zakresu, w jakim niezależny 
podmiot wykorzystuje informacje, i przez 
to zniechęca go do korzystania z tych 
informacji. Producenci umożliwiają 
dostęp do informacji dotyczących naprawy 
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i konserwacji pojazdów przez okres 
jednego dnia, miesiąca lub roku, za opłatą 
uzależnioną od okresu, na jaki 
udostępnione zostały informacje.

Or. en

Poprawka 405
Malcolm Harbour, Amalia Sartori

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 49 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Opłaty za dostęp do informacji 
dotyczących naprawy i utrzymania 
pojazdów

Opłaty za dostęp do informacji 
dotyczących naprawy i utrzymania 
ciągników

Or. en

Poprawka 406
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 49 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Producenci mogą pobierać opłaty w 
uzasadnionej i proporcjonalnej wysokości 
za dostęp do informacji dotyczących 
naprawy i konserwacji pojazdów, objętych 
niniejszym rozporządzeniem.

1. Producenci mogą pobierać opłaty w 
uzasadnionej i proporcjonalnej wysokości 
za dostęp do informacji, narzędzi, stron 
internetowych i szkoleń dotyczących 
naprawy i konserwacji ciągników, objętych 
niniejszym rozporządzeniem.

Or. en

Uzasadnienie

Ma to na celu podkreślenie tego, co jest niezbędne i co producenci muszą udostępniać w celu 
naprawy i konserwacji. Za ten „kompletny pakiet” wszystkie podmioty muszą uiścić rozsądną 
opłatę.
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Poprawka 407
Malcolm Harbour

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 49 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Producenci mogą pobierać opłaty w 
uzasadnionej i proporcjonalnej wysokości 
za dostęp do informacji dotyczących 
naprawy i konserwacji pojazdów, objętych 
niniejszym rozporządzeniem.

1. Producenci mogą pobierać opłaty w 
uzasadnionej i proporcjonalnej wysokości 
za informacje, narzędzia i dostęp do 
strony internetowej dotyczące naprawy i 
konserwacji ciągników, objętych 
niniejszym rozporządzeniem.

Or. en

Poprawka 408
Pier Antonio Panzeri

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 49 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Producenci mogą pobierać opłaty w 
uzasadnionej i proporcjonalnej wysokości 
za dostęp do informacji dotyczących 
naprawy i konserwacji pojazdów, objętych 
niniejszym rozporządzeniem.

1. Producenci mogą pobierać opłaty w 
uzasadnionej i proporcjonalnej wysokości 
za dostęp do informacji, narzędzi i szkoleń
dotyczących naprawy i konserwacji 
pojazdów, objętych niniejszym 
rozporządzeniem.

Or. en

Poprawka 409
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 49 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Opłata nie jest w uzasadnionej i 
proporcjonalnej wysokości, jeśli nie 
uwzględnia zakresu, w jakim niezależny 
podmiot wykorzystuje informacje, i przez 
to zniechęca go do korzystania z tych 
informacji. Producenci umożliwiają dostęp 
do informacji dotyczących naprawy i 
konserwacji pojazdów przez okres jednego 
dnia, miesiąca lub roku, za opłatą 
uzależnioną od okresu, na jaki 
udostępnione zostały informacje.

2. Opłata nie jest w uzasadnionej i 
proporcjonalnej wysokości, jeśli nie 
uwzględnia zakresu, w jakim niezależny 
podmiot wykorzystuje informacje, i przez 
to zniechęca go do korzystania z tych 
informacji. Producenci umożliwiają dostęp 
do informacji dotyczących naprawy i 
konserwacji ciągników przez okres 
jednego dnia, miesiąca lub roku, za opłatą 
uzależnioną od okresu, na jaki 
udostępnione zostały informacje.

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z badaniem PE dla komisji IMCO domagającej się dopasowanego prawodawstwa w 
dziedzinie informacji dotyczących naprawy i konserwacji pojazdów rolniczych i leśnych, a 
także zgodnie z zasadą proporcjonalności, wymogi odnoszące się do informacji dotyczących 
naprawy i konserwacji powinny mieć zastosowanie jedynie do ciągników, a nie do pojazdów 
kategorii R (przyczepy) i S (wymienne urządzenia ciągnięte), ponieważ te ostatnie są 
produkowane jedynie w małych ilościach, w wielu różnych modelach i głównie przez MŚP.

Poprawka 410
Malcolm Harbour, Amalia Sartori

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 49 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Opłata nie jest w uzasadnionej i 
proporcjonalnej wysokości, jeśli nie 
uwzględnia zakresu, w jakim niezależny 
podmiot wykorzystuje informacje, i przez 
to zniechęca go do korzystania z tych 
informacji. Producenci umożliwiają dostęp 
do informacji dotyczących naprawy i 
konserwacji pojazdów przez okres jednego 
dnia, miesiąca lub roku, za opłatą 
uzależnioną od okresu, na jaki 
udostępnione zostały informacje.

2. Opłata nie jest w uzasadnionej i 
proporcjonalnej wysokości, jeśli nie 
uwzględnia zakresu, w jakim niezależny 
podmiot wykorzystuje informacje, i przez 
to zniechęca go do korzystania z tych 
informacji. Producenci umożliwiają dostęp 
do informacji dotyczących naprawy i 
konserwacji ciągników przez okres 
jednego dnia, miesiąca lub roku, za opłatą 
uzależnioną od okresu, na jaki 
udostępnione zostały informacje.
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Or. en

Poprawka 411
Malcolm Harbour

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 50 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie określają zasady 
dotyczące kar nakładanych za naruszenie 
przez producentów przepisów niniejszego 
rozporządzenia i podejmują niezbędne 
działania mające na celu ich 
egzekwowanie. Kary takie muszą być 
skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. 
Państwa członkowskie powiadamiają o 
tych przepisach Komisję najpóźniej do [6
months after publication of this 
Regulation] r., a o wszystkich późniejszych 
ich zmianach niezwłocznie.

1. Państwa członkowskie określają zasady 
dotyczące kar nakładanych za naruszenie 
przez producentów przepisów niniejszego 
rozporządzenia i podejmują niezbędne 
działania mające na celu ich 
egzekwowanie. Kary takie muszą być 
skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. 
Państwa członkowskie powiadamiają o 
tych przepisach Komisję najpóźniej do [24
miesiące po publikacji niniejszego 
rozporządzenia] r., a o wszystkich 
późniejszych ich zmianach niezwłocznie.

Or. en

Poprawka 412
Pier Antonio Panzeri

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 57a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 57a (nowy)
Przyjmowanie aktów delegowanych
Komisja przyjmuje akty delegowane, o 
których mowa w art. 7 ust. 4, art. 8 ust. 4, 
art. 9 ust. 5, art. 18 ust. 6, art. 38 ust. 1, 2 i 
3, art. 47 ust. 10, art. 51 ust. 8 i art. 56 do 
dnia 30 czerwca 2013 r.

Or. en
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Poprawka 413
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 60 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Organy udzielające homologacji nadal 
udzielają rozszerzenia homologacji dla 
tych pojazdów, układów, części lub 
oddzielnych zespołów technicznych 
zgodnie z warunkami określonymi w 
dyrektywie 2003/37/WE oraz w 
dyrektywach wymienionych w art. 56 ust. 
2.

2. Organy udzielające homologacji nadal 
udzielają rozszerzenia homologacji dla 
tych pojazdów, układów, części lub 
oddzielnych zespołów technicznych 
zgodnie z warunkami określonymi w 
dyrektywie 2003/37/WE oraz w 
dyrektywach wymienionych w art. 62 ust. 
1.

Or. en

Uzasadnienie

Do udzielania rozszerzenia obowiązujących homologacji należy stosować dyrektywę 
2003/37/WE. Stosowanie „nowych” aktów delegowanych na mocy „starej” dyrektywy 
ramowej byłoby bardzo mylące z powodu braku relacji jeden do jednego między 
poszczególnymi dyrektywami a aktami delegowanymi.

Poprawka 414
Amalia Sartori

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 60 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Organy udzielające homologacji nadal 
udzielają rozszerzenia homologacji dla 
tych pojazdów, układów, części lub 
oddzielnych zespołów technicznych 
zgodnie z warunkami określonymi w 
dyrektywie 2003/37/WE oraz w 
dyrektywach wymienionych w art. 56 ust. 
2.

2. Organy udzielające homologacji nadal 
udzielają rozszerzenia homologacji dla 
tych pojazdów, układów, części lub 
oddzielnych zespołów technicznych 
zgodnie z warunkami określonymi w 
dyrektywie 2003/37/WE oraz w 
dyrektywach wymienionych w art. 62 ust. 
1.

Or. en
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Uzasadnienie

Do udzielania rozszerzenia obowiązujących homologacji należy stosować dyrektywę 
2003/37/WE. Stosowanie „nowych” aktów delegowanych na mocy „starej” dyrektywy 
ramowej byłoby bardzo mylące z powodu braku relacji jeden do jednego między 
poszczególnymi dyrektywami a aktami delegowanymi.

Poprawka 415
Malcolm Harbour, Andreas Schwab

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 61a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Maszyny samojezdne nieporuszające się 
po drogach
Do dnia [3 stycznia 2013 r.] Komisja 
przedstawi Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie wniosek w sprawie harmonizacji 
przepisów państw członkowskich 
dotyczących wymogów technicznych 
mających zastosowanie do maszyn 
samojezdnych nieporuszających się po 
drogach, ich układów i części w celu 
zapewnienia wysokiego poziomu 
bezpieczeństwa drogowego, uwzględniając 
jednocześnie stosowne obowiązujące 
prawodawstwo wspólnotowe.

Or. en

Poprawka 416
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 62 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Dyrektywa 2003/37/WE oraz dyrektywy 
74/347/EWG, 76/432/EWG, 76/763/EWG, 
77/537/EWG, 78/764/EWG, 80/720/EWG, 
86/297/EWG, 86/298/EWG, 86/415/EWG, 

1. Dyrektywa 2003/37/WE oraz dyrektywy 
74/347/EWG, 76/432/EWG, 76/763/EWG, 
77/537/EWG, 78/764/EWG, 80/720/EWG, 
86/297/EWG, 86/298/EWG, 86/415/EWG, 
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87/402/EWG, 2000/25/WE, 2009/57/WE, 
2009/58/WE, 2009/59/WE, 2009/60/WE, 
2009/61/WE, 2009/63/WE, 2009/64/WE, 
2009/66/WE, 2009/68/WE; 2009/75/WE, 
2009/76/WE, 2009/144/WE tracą moc ze 
skutkiem od dnia 1 stycznia 2014 r.

87/402/EWG, 2000/25/WE, 2009/57/WE, 
2009/58/WE, 2009/59/WE, 2009/60/WE, 
2009/61/WE, 2009/63/WE, 2009/64/WE, 
2009/66/WE, 2009/68/WE; 2009/75/WE, 
2009/76/WE, 2009/144/WE tracą moc ze 
skutkiem od dnia wskazanego w art. 64 ust 
2.

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie ze zmienionym art. 64 ust. 2 (poprawka 22).

Poprawka 417
Malcolm Harbour, Andreas Schwab

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 62 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Dyrektywa 2003/37/WE oraz dyrektywy 
74/347/EWG, 76/432/EWG, 76/763/EWG, 
77/537/EWG, 78/764/EWG, 80/720/EWG, 
86/297/EWG, 86/298/EWG, 86/415/EWG, 
87/402/EWG, 2000/25/WE, 2009/57/WE, 
2009/58/WE, 2009/59/WE, 2009/60/WE, 
2009/61/WE, 2009/63/WE, 2009/64/WE, 
2009/66/WE, 2009/68/WE; 2009/75/WE, 
2009/76/WE, 2009/144/WE tracą moc ze 
skutkiem od dnia 1 stycznia 2014 r.

1. Dyrektywa 2003/37/WE oraz dyrektywy 
74/347/EWG, 76/432/EWG, 76/763/EWG, 
77/537/EWG, 78/764/EWG, 80/720/EWG, 
86/297/EWG, 86/298/EWG, 86/415/EWG, 
87/402/EWG, 2000/25/WE, 2009/57/WE, 
2009/58/WE, 2009/59/WE, 2009/60/WE, 
2009/61/WE, 2009/63/WE, 2009/64/WE, 
2009/66/WE, 2009/68/WE; 2009/75/WE, 
2009/76/WE, 2009/144/WE tracą moc ze 
skutkiem od odnośnych dat określonych w 
art. 64.

Or. en

Poprawka 418
Amalia Sartori

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 62 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Dyrektywa 2003/37/WE oraz dyrektywy 
74/347/EWG, 76/432/EWG, 76/763/EWG, 
77/537/EWG, 78/764/EWG, 80/720/EWG, 
86/297/EWG, 86/298/EWG, 86/415/EWG, 
87/402/EWG, 2000/25/WE, 2009/57/WE, 
2009/58/WE, 2009/59/WE, 2009/60/WE, 
2009/61/WE, 2009/63/WE, 2009/64/WE, 
2009/66/WE, 2009/68/WE; 2009/75/WE, 
2009/76/WE, 2009/144/WE tracą moc ze 
skutkiem od dnia 1 stycznia 2014 r.

1. Dyrektywa 2003/37/WE oraz dyrektywy 
74/347/EWG, 76/432/EWG, 76/763/EWG, 
77/537/EWG, 78/764/EWG, 80/720/EWG, 
86/297/EWG, 86/298/EWG, 86/415/EWG, 
87/402/EWG, 2000/25/WE, 2009/57/WE, 
2009/58/WE, 2009/59/WE, 2009/60/WE, 
2009/61/WE, 2009/63/WE, 2009/64/WE, 
2009/66/WE, 2009/68/WE; 2009/75/WE, 
2009/76/WE, 2009/144/WE tracą moc ze 
skutkiem od dnia wskazanego w art. 64 ust 
2.

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie ze zmienionym art. 64 ust. 2 (poprawka 22).

Poprawka 419
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 64 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rozporządzenie stosuje się od dnia 1 
stycznia 2014 r.

Rozporządzenie stosuje się do:

Or. en

Poprawka 420
Malcolm Harbour, Andreas Schwab

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 64 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rozporządzenie stosuje się od dnia 1 
stycznia 2014 r.

Państwa członkowskie, na wniosek 
producenta, stosują niniejsze 
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rozporządzenie do nowych typów 
pojazdów od dnia wejścia w życie 
ostatniego aktu delegowanego mającego 
zastosowanie do danej kategorii pojazdów, 
ale nie wcześniej niż od dnia 1 stycznia 
2014 r.

Or. en

Poprawka 421
Amalia Sartori

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 64 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rozporządzenie stosuje się od dnia 1 
stycznia 2014 r.

Rozporządzenie stosuje się do:

a) nowych typów pojazdów od dnia 1 
stycznia 2014 r., ale nie wcześniej niż 
przed upływem dwóch lat od dnia wejścia 
w życie ostatniego aktu delegowanego 
mającego zastosowanie do danej kategorii 
pojazdów,
b) wszystkich nowych pojazdów od dnia 1 
stycznia 2018 r., ale nie wcześniej niż 
przed upływem czterech lat od wejścia w 
życie ostatniego aktu delegowanego 
mającego zastosowanie do danej kategorii 
pojazdów.

Or. en

Uzasadnienie

Wydaje się, że rozłożone w czasie podejście, jak przewidziano w przypadku dyrektywy 
2003/37/WE, rozdzielające nowe homologacje typu od wprowadzania do obrotu, byłoby 
najbardziej odpowiednie dla dostosowania do nowych procedur bez powodowania żadnego 
faktycznego opóźnienia. Pozwoliłoby to dodatkowo uniknąć nakładania się na przejściowe 
klauzule dotyczące prawodawstwa z zakresu emisji zanieczyszczeń. Przedmiotowe 
rozporządzenie należałoby wprowadzać stopniowo: najpierw w odniesieniu do nowych 
homologacji typu, a potem w odniesieniu do udzielonych homologacji typu.
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Poprawka 422
Pier Antonio Panzeri

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 64 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rozporządzenie stosuje się od dnia 1 
stycznia 2014 r.

Rozporządzenie stosuje się od dnia 1 
stycznia 2015 r.

Or. en

Poprawka 423
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 64 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) nowych typów pojazdów od dnia 1 
stycznia 2014 r., ale nie wcześniej niż 
przed upływem dwóch lat od dnia wejścia 
w życie ostatniego aktu delegowanego 
mającego zastosowanie do danej kategorii 
pojazdów,

Or. en

Uzasadnienie

Wydaje się, że rozłożone w czasie podejście, jak przewidziano w przypadku dyrektywy 
2003/37/WE, rozdzielające nowe homologacje typu od wprowadzania do obrotu, byłoby 
najbardziej odpowiednie dla dostosowania do nowych procedur bez powodowania żadnego 
faktycznego opóźnienia. Pozwoliłoby to dodatkowo uniknąć nakładania się na przejściowe 
klauzule dotyczące prawodawstwa z zakresu emisji zanieczyszczeń. Przedmiotowe 
rozporządzenie należałoby wprowadzać stopniowo: najpierw w odniesieniu do nowych 
homologacji typu, a potem w odniesieniu do udzielonych homologacji typu.

Poprawka 424
Oreste Rossi, Matteo Salvini
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 64 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera b) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wszystkich nowych pojazdów od dnia 1 
stycznia 2018 r., ale nie wcześniej niż 
przed upływem czterech lat od wejścia w 
życie ostatniego aktu delegowanego 
mającego zastosowanie do danej kategorii 
pojazdów.

Or. en

Uzasadnienie

Wydaje się, że rozłożone w czasie podejście, jak przewidziano w przypadku dyrektywy 
2003/37/WE, rozdzielające nowe homologacje typu od wprowadzania do obrotu, byłoby 
najbardziej odpowiednie dla dostosowania do nowych procedur bez powodowania żadnego 
faktycznego opóźnienia. Pozwoliłoby to dodatkowo uniknąć nakładania się na przejściowe 
klauzule dotyczące prawodawstwa z zakresu emisji zanieczyszczeń. Przedmiotowe 
rozporządzenie należałoby wprowadzać stopniowo: najpierw w odniesieniu do nowych 
homologacji typu, a potem w odniesieniu do udzielonych homologacji typu.

Poprawka 425
Malcolm Harbour, Andreas Schwab

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 64 – ustęp 2 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie stosują niniejsze 
rozporządzenie do nowych typów 
pojazdów po upływie dwóch lat od dnia 
wejścia w życie ostatniego aktu 
delegowanego mającego zastosowanie do 
danej kategorii pojazdów.

Or. en

Poprawka 426
Malcolm Harbour, Andreas Schwab



AM\881687PL.doc 73/73 PE475.768v01-00

PL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 64 – ustęp 2 – akapit pierwszy b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie stosują niniejsze 
rozporządzenie do wszystkich nowych 
pojazdów po upływie czterech lat od dnia 
wejścia w życie ostatniego aktu 
delegowanego.

Or. en


