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Poprawka 16
Kerstin Westphal

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Tytuł 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Wniosek Wniosek 

ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU 
EUROPEJSKIEGO I RADY

DYREKTYWY PARLAMENTU 
EUROPEJSKIEGO I RADY

w sprawie okresowych badań przydatności 
do ruchu drogowego pojazdów 
silnikowych i ich przyczep oraz uchylające 
dyrektywę 2009/40/WE

w sprawie okresowych badań przydatności 
do ruchu drogowego pojazdów 
silnikowych i ich przyczep oraz uchylające 
dyrektywę 2009/40/WE

(Tekst mający znaczenie dla EOG) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Or. de

Uzasadnienie

Rozporządzenie jest w tym wypadku niewłaściwym aktem prawnym. Cel, który stawia sobie 
niniejszy akt prawny, polegający na zminimalizowaniu liczby wypadków poprzez okresowe 
badania przydatności do ruchu drogowego, można osiągnąć także instrumentem prawnym, 
który nie ingeruje tak silnie w przepisy krajowe. Teza leżąca u podstaw tego wniosku budzi 
wątpliwości. Ponieważ wątpliwości tych nie da się rozwiać, należy przyjąć, że dyrektywa 
byłaby instrumentem bardziej proporcjonalnym.

Poprawka 17
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Tytuł 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Wniosek Wniosek 

ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU 
EUROPEJSKIEGO I RADY

DYREKTYWY PARLAMENTU 
EUROPEJSKIEGO I RADY

w sprawie okresowych badań przydatności 
do ruchu drogowego pojazdów 
silnikowych i ich przyczep oraz uchylające 
dyrektywę 2009/40/WE

w sprawie okresowych badań przydatności 
do ruchu drogowego pojazdów 
silnikowych i ich przyczep oraz uchylające 
dyrektywę 2009/40/WE
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(Tekst mający znaczenie dla EOG) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Or. fr

Poprawka 18
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) W Unii przyjęto szereg norm 
technicznych i wymogów dotyczących 
bezpieczeństwa pojazdów. Należy jednak 
zagwarantować – stosując system 
okresowych badań przydatności do ruchu 
drogowego – że po wprowadzeniu do 
obrotu pojazdy w dalszym ciągu spełniają 
normy bezpieczeństwa w ciągu całego 
cyklu ich użytkowania. System ten 
powinien obowiązywać w odniesieniu do
kategorii pojazdów określonych w 
dyrektywie 2002/24/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 18 marca 
2002 r. w sprawie homologacji typu dwu-
lub trzykołowych pojazdów 
mechanicznych i uchylającej dyrektywę 
Rady 92/61/EWG, dyrektywie 
2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 5 września 2007 r. 
ustanawiającej ramy dla homologacji 
pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz 
układów, części i oddzielnych zespołów 
technicznych przeznaczonych do tych 
pojazdów, oraz w dyrektywie 2003/37/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 
maja 2003 r. w sprawie homologacji typu 
ciągników rolniczych lub leśnych, ich 
przyczep i wymiennych holowanych 
maszyn, łącznie z ich układami, częściami 
i oddzielnymi zespołami technicznymi oraz 
uchylającej dyrektywę 74/150/EWG.

(4) W Unii przyjęto szereg norm 
technicznych i wymogów dotyczących 
bezpieczeństwa pojazdów. Należy jednak 
zagwarantować – stosując system 
okresowych badań przydatności do ruchu 
drogowego – że po wprowadzeniu do 
obrotu pojazdy w dalszym ciągu spełniają 
normy bezpieczeństwa w ciągu całego 
cyklu ich użytkowania. Państwa 
członkowskie mogłyby wprowadzić własne 
wymogi dotyczące kontroli technicznej
kategorii pojazdów określonych w 
dyrektywie 2002/24/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 18 marca 
2002 r. w sprawie homologacji typu dwu-
lub trzykołowych pojazdów 
mechanicznych i uchylającej dyrektywę 
Rady 92/61/EWG. System ten powinien 
obowiązywać w odniesieniu do kategorii 
pojazdów określonych w dyrektywie 
2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 5 września 2007 r. 
ustanawiającej ramy dla homologacji 
pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz 
układów, części i oddzielnych zespołów 
technicznych przeznaczonych do tych 
pojazdów, oraz w dyrektywie 2003/37/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 
maja 2003 r. w sprawie homologacji typu 
ciągników rolniczych lub leśnych, ich 
przyczep i wymiennych holowanych 
maszyn, łącznie z ich układami, częściami 
i oddzielnymi zespołami technicznymi oraz 
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uchylającej dyrektywę 74/150/EWG.

Or. fr

Poprawka 19
Kerstin Westphal

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Istnieje wyraźny związek między 
poziomem bezpieczeństwa ruchu 
drogowego i liczbą usterek technicznych 
pojazdów. W 2009 r. na europejskich 
drogach odnotowano 35000 ofiar 
śmiertelnych. Przyjmując, że usterki 
techniczne przyczyniają się do wypadków 
śmiertelnych proporcjonalnie do liczby 
spowodowanych przez nie wypadków, na 
konto usterek technicznych pojazdów 
zapisać można ponad 2000 ofiar 
śmiertelnych w Unii rocznie. Z 
dostępnych badań wynika, że od 900 do 
1100 z tych ofiar można by uniknąć, 
gdyby wprowadzono odpowiednie zmiany 
do systemu badań przydatności do ruchu 
drogowego.

(5) Przypuszcza się, że istnieje związek 
między poziomem bezpieczeństwa ruchu 
drogowego i usterkami technicznymi 
pojazdów. W 2009 r. na europejskich 
drogach odnotowano 35 000 ofiar 
śmiertelnych. Odpowiednie zmiany 
systemu badań przydatności do ruchu 
drogowego może przyczynić się do 
zmniejszenia liczby wypadków 
śmiertelnych.

Or. de

Uzasadnienie

Ta naukowa teza budzi wątpliwości. Wyniki badań prowadzonych przez policję w samych 
Niemczech wskazują, że wpływ usterek technicznych pojazdu na skutki wypadku jest znacząco 
mniejszy.

Poprawka 20
Wim van de Camp

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Źródłem znacznej części ogólnej ilości 
emisji w transporcie drogowym, w 
szczególności emisji CO2, jest niewielka 
grupa pojazdów z niesprawnymi układami 
kontroli emisji. Szacuje się, że 5 % floty 
pojazdów odpowiada za 25 % ogółu emisji 
zanieczyszczeń. Dlatego też system 
okresowych badań przydatności do ruchu 
drogowego przyczyniłby się także do 
poprawy stanu środowiska poprzez 
obniżenie średniego poziomu emisji na 
pojazd.

(6) Źródłem znacznej części ogólnej ilości 
emisji w transporcie drogowym, w 
szczególności emisji CO2, jest niewielka 
grupa pojazdów z niesprawnymi układami 
kontroli emisji. Szacuje się, że 5 % floty 
pojazdów odpowiada za 25 % ogółu emisji 
zanieczyszczeń.

Odnosi się to również do wzrostu emisji 
cząstek stałych i NOx z silników o 
nowoczesnej konstrukcji, które wymagają 
bardziej kompleksowej kontroli emisji, w 
tym elektronicznej kontroli integralności i 
funkcjonalności pokładowego układu 
diagnostycznego (OBD) pojazdu,
potwierdzonej przez aktualnie 
obowiązujące badania rury wydechowej, 
w celu zapewnienia pełnego i dokładnego 
badania układu wydechowego, ponieważ 
sam OBD nie zapewnia niezawodnego 
testu.
Dlatego też system okresowych badań 
przydatności do ruchu drogowego
przyczyniłby się także do poprawy stanu 
środowiska poprzez obniżenie średniego 
poziomu emisji na pojazd.

Or. en

Uzasadnienie

OBD nie jest w pełni skuteczną metodą oceny emisji, dlatego musi ona być weryfikowana 
przez pomiar emisji spalin w rurze wydechowej.

Poprawka 21
Philippe Juvin, Dominique Vlasto, Michel Dantin, Christine De Veyrac
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Wiarygodne wyniki badań pokazują, 
że 8 % wypadków z udziałem motocykli 
jest wynikiem usterek technicznych lub 
ma z nimi związek. Motocykliści należą do 
grupy użytkowników dróg najbardziej 
narażonych na niebezpieczeństwo, a 
liczba ofiar śmiertelnych w tej grupie stale 
rośnie. Wśród ofiar śmiertelnych 
największą grupę stanowią 
motorowerzyści, których w 2008 r. na 
drogach zginęło 1400. W związku z tym, 
kontrole będą rozszerzone na te pojazdy, 
których kierowcy są najbardziej narażeni 
na niebezpieczeństwo, czyli na dwu- lub 
trzykołowe pojazdy mechaniczne.

skreślony

Or. fr

Uzasadnienie

Zgodnie z zasadami pomocniczości i proporcjonalności, należy pozostawić ocenie państw 
członkowskich możliwość rozszerzenia badań przydatności do ruchu drogowego na dwu- lub 
trzykołowe pojazdy mechaniczne. Ponadto, dane statystyczne UE dotyczące wypadkowości 
pojazdów dwu- lub trzykołowych nie są skorelowane z innymi, wcześniej realizowanymi 
badaniami.

Poprawka 22
Kerstin Westphal

 Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Wiarygodne wyniki badań pokazują, 
że 8 % wypadków z udziałem motocykli 
jest wynikiem usterek technicznych lub 
ma z nimi związek. Motocykliści należą do 
grupy użytkowników dróg najbardziej 
narażonych na niebezpieczeństwo, a liczba 
ofiar śmiertelnych w tej grupie stale rośnie. 

(7) Motocykliści należą do grupy 
użytkowników dróg najbardziej 
narażonych na niebezpieczeństwo, a liczba 
ofiar śmiertelnych w tej grupie stale rośnie. 
Wśród ofiar śmiertelnych największą grupę 
stanowią motorowerzyści, których w 2008 
r. na drogach zginęło 1400. Dlatego też 
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Wśród ofiar śmiertelnych największą grupę 
stanowią motorowerzyści, których w 2008 
r. na drogach zginęło 1400. Dlatego też 
należy rozszerzyć zakres pojazdów 
poddawanych badaniom o grupy 
najwyższego ryzyka wśród użytkowników 
dróg – dwu lub trzykołowe pojazdy 
silnikowe.

należy rozszerzyć zakres pojazdów 
poddawanych badaniom o grupy 
najwyższego ryzyka wśród użytkowników 
dróg – dwu lub trzykołowe pojazdy 
silnikowe.

Or. de

Uzasadnienie

(Zob. także uzasadnienie do poprawki do motywu 5) Ta naukowa teza budzi wątpliwości.
Wyniki badań prowadzonych przez policję w samych Niemczech wskazują, że wpływ usterek 
technicznych pojazdu na skutki wypadku jest znacząco mniejszy. Jednak słuszne jest 
rozszerzenie zakresu działania.

Poprawka 23
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Wiarygodne wyniki badań pokazują, że 
8 % wypadków z udziałem motocykli jest
wynikiem usterek technicznych lub ma z 
nimi związek. Motocykliści należą do 
grupy użytkowników dróg najbardziej
narażonych na niebezpieczeństwo, a 
liczba ofiar śmiertelnych w tej grupie stale 
rośnie. Wśród ofiar śmiertelnych 
największą grupę stanowią 
motorowerzyści, których w 2008 r. na 
drogach zginęło 1400. Dlatego też należy 
rozszerzyć zakres pojazdów poddawanych
badaniom o grupy najwyższego ryzyka 
wśród użytkowników dróg – dwu lub 
trzykołowe pojazdy silnikowe.

(7) Badania dotyczące wypadków z 
udziałem motocykli w wyniku usterek 
technicznych lub mających z nimi związek 
prowadzą do znacząco różniących się 
wniosków. Kierowcy motocykli są 
powszechnie uznawani za osoby 
serwisujące swoje pojazdy w prawidłowy 
sposób, co skutkuje małą ilością 
wypadków spowodowanych stanem 
technicznym motocykli. Wśród ofiar 
śmiertelnych największą grupę stanowią 
motorowerzyści, których w 2008 r. na 
drogach zginęło 1400.

Or. fr
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Poprawka 24
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Kwestia badań przydatności do ruchu 
drogowego jest przedmiotem suwerennych 
działań państw członkowskich, a zatem 
powinna ona być rozstrzygana przez te 
państwa lub przez nadzorowane przez nie 
organy, którym powierzono to zadanie. 
Państwa członkowskie powinny nadal być 
bezwzględnie odpowiedzialne za badania 
przydatności do ruchu drogowego, nawet 
jeżeli w ramach systemu krajowego 
dopuszcza się zatwierdzanie organów 
prywatnych, w tym organów 
wykonujących także naprawy.

(10) Kwestia badań przydatności do ruchu 
drogowego jest przedmiotem suwerennych 
działań państw członkowskich, a zatem 
powinna ona być rozstrzygana przez te 
państwa lub przez nadzorowane przez nie 
organy, którym powierzono to zadanie. 
Państwa członkowskie powinny nadal być 
bezwzględnie odpowiedzialne za 
zorganizowanie badania przydatności do 
ruchu drogowego, nawet jeżeli w ramach 
systemu krajowego dopuszcza się 
zatwierdzanie organów prywatnych, w tym 
organów wykonujących także naprawy.

Or. fr

Poprawka 25
Preslav Borissov

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Aby osiągnąć wysoką jakość badań na 
terenie całej Unii, wymagania w zakresie 
przyrządów wykorzystywanych do 
przeprowadzania badań, ich konserwacji i 
kalibracji należy określić na szczeblu 
unijnym.

(12) Aby osiągnąć wysoką jakość badań na 
terenie całej Unii, wymagania w zakresie 
przyrządów wykorzystywanych do 
przeprowadzania badań, ich konserwacji i 
kalibracji należy określić na szczeblu 
unijnym. Należy stymulować 
wprowadzanie innowacji w zakresie 
systemów kontroli, procedur oraz 
stosowanego oprzyrządowania, które 
umożliwią w przyszłości zmniejszenie 
wydatków i optymalizację korzyści.

Or. bg
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Poprawka 26
Preslav Borissov

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12 а (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12а) Aby w całej Unii Europejskiej 
wyegzekwować ujednolicenie standardów 
oraz wysoką jakość, powinno się poddać 
środkom harmonizującym badania 
przydatności pojazdów do ruchu 
drogowego oraz przyrządy niezbędne do 
przeprowadzania badań, a także 
stosowane procedury oraz ich wyniki.

Or. bg

Poprawka 27
Preslav Borissov

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Wyników badań nie należy zmieniać 
do celów komercyjnych. Jedynie w 
przypadku gdy ustalenia z 
przeprowadzonego przez diagnostę badania 
przydatności do ruchu drogowego okażą 
się wyraźnie nieprawidłowe, organ nadzoru 
powinien mieć możliwość dokonania 
zmian w wynikach badania przydatności 
do ruchu drogowego.

(14) Wyników badań nie należy zmieniać 
do celów komercyjnych. Jedynie w 
przypadku, gdy ustalenia z 
przeprowadzonego przez diagnostę badania 
przydatności do ruchu drogowego okażą 
się wyraźnie nieprawidłowe, organ nadzoru 
powinien mieć możliwość dokonania 
zmian w wynikach badania przydatności 
do ruchu drogowego oraz nałożenia 
odpowiedniej kary na podmiot, który 
wydał zaświadczenie.

Or. bg
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Poprawka 28
Preslav Borissov

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Wysokie standardy badań 
przydatności do ruchu drogowego 
wymagają wysokiego poziomu kwalifikacji 
i kompetencji kadry diagnostów. Należy 
ustanowić system szkolenia obejmujący 
szkolenie wstępne i okresowe szkolenia 
przypominające. Należy ustanowić okres 
przejściowy pozwalający obecnej kadrze 
diagnostów na sprawne dostosowanie się 
do systemu szkoleń okresowych.

(15) Wysokie standardy badań 
przydatności do ruchu drogowego 
wymagają wysokiego poziomu kwalifikacji 
i kompetencji kadry diagnostów. Należy 
ustanowić ogólnoeuropejski system 
szkolenia obejmujący szkolenie wstępne i 
okresowe szkolenia przypominające. 
Należy ustanowić okres przejściowy 
pozwalający obecnej kadrze diagnostów na 
sprawne dostosowanie się do systemu 
szkoleń okresowych.

Or. bg

Poprawka 29
Toine Manders

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 22

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) Świadectwo przydatności do ruchu 
drogowego powinno być wydawane po 
każdym badaniu i zawierać – między 
innymi – informacje dotyczące tożsamości 
pojazdu oraz informacje o wynikach 
badania. Aby umożliwić odpowiednie 
odtwarzanie wyników badań przydatności 
do ruchu drogowego, państwa 
członkowskie powinny gromadzić i 
przechowywać tego rodzaju informacje w 
bazie danych.

(22) Elektroniczne świadectwo 
przydatności do ruchu drogowego powinno 
być wydawane po każdym badaniu i 
zawierać – między innymi – informacje 
dotyczące tożsamości pojazdu oraz 
informacje o wynikach badania. Aby 
umożliwić odpowiednie odtwarzanie 
wyników badań przydatności do ruchu 
drogowego, państwa członkowskie 
powinny gromadzić i przechowywać tego 
rodzaju informacje w bazie danych.

Or. en
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Poprawka 30
Preslav Borissov

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 22 а (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22a) W następstwie ujednolicenia sprzętu 
i procedur, kontrole następcze dotyczące 
pracowników odpowiedzialnych za 
przeprowadzanie badań przydatności do 
ruchu drogowego oraz ich kwalifikacji, a 
także świadectw przydatności wydanych w 
różnych państwach członkowskich 
powinny być wzajemnie uznawane. 
Umożliwiłoby to przeprowadzanie 
okresowych badań w każdym z państw 
członkowskich Unii Europejskiej, znosząc 
tym samym wymóg, by pojazd musiał w 
tym celu powrócić do kraju, w którym 
został zarejestrowany. Zredukowałoby to 
również niepotrzebne koszty dla 
gospodarki i konsumenta oraz ograniczyło 
nie tylko szkodliwy wpływ ruchu ulicznego 
na środowisko, ale również ryzyko 
występowania wypadków.

Or. bg

Poprawka 31
Preslav Borissov

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 25

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25) Badania przydatności do ruchu 
drogowego stanowią element szerszych 
ram przepisów, regulujących kwestie 
dotyczące pojazdów przez cały cykl ich 
użytkowania – od homologacji przez 
rejestracje i kontrole aż do złomowania. 
Stworzenie i wzajemne zintegrowanie 
krajowych i producenckich 

(25) Badania przydatności do ruchu 
drogowego stanowią element szerszych 
ram przepisów, regulujących kwestie 
dotyczące pojazdów przez cały cykl ich 
użytkowania – od homologacji przez 
rejestracje i kontrole aż do złomowania. 
Stworzenie i wzajemne zintegrowanie 
krajowych i producenckich 
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elektronicznych baz danych pojazdów 
powinno zasadniczo przyczynić się do 
poprawy wydajności całego łańcucha 
administracji pojazdów oraz doprowadzić 
do obniżenia kosztów i obciążeń 
administracyjnych. Komisja powinna 
zatem przeprowadzić badania 
wykonalności, kosztów i korzyści 
dotyczące stworzenia europejskiej 
elektronicznej platformy wymiany 
informacji o pojazdach służącej temu 
celowi.

elektronicznych baz danych pojazdów 
powinno zasadniczo przyczynić się do 
poprawy wydajności całego łańcucha 
administracji pojazdów oraz doprowadzić 
do obniżenia kosztów i obciążeń 
administracyjnych. Komisja powinna 
zatem przeprowadzić badania nad 
zoptymalizowaniem tego aktu prawnego 
oraz dostosowaniem go do istniejącej 
elektronicznej platformy wymiany 
informacji o pojazdach służącej temu 
celowi, tj. do europejskich rejestrów 
przedsiębiorców transportu drogowego.

Or. bg

Poprawka 32
Kerstin Westphal

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 26

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26) W celu uzupełnienia niniejszego
rozporządzenia o dalsze szczegóły 
techniczne należy przekazać Komisji 
uprawnienia do przyjęcia aktów zgodnie z 
art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej w celu uwzględnienia, w 
stosownych przypadkach, zmian w 
prawodawstwie dotyczących unijnej 
homologacji typu w odniesieniu do 
kategorii pojazdów, jak również w celu 
uwzględnienia konieczności aktualizacji 
załączników w świetle postępu 
technicznego. Szczególnie ważne jest, aby 
w czasie prac przygotowawczych Komisja 
prowadziła stosowne konsultacje, w tym na 
poziomie ekspertów. Przygotowując i 
opracowując akty delegowane, Komisja 
powinna zapewnić jednoczesne, terminowe 
i odpowiednie przekazywanie stosownych 
dokumentów Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie.

(26) W celu uzupełnienia niniejszej
dyrektywy o dalsze szczegóły techniczne 
należy przekazać Komisji uprawnienia do 
przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w celu 
uwzględnienia, w stosownych 
przypadkach, zmian w ustawodawstwie
dotyczących unijnej homologacji typu w 
odniesieniu do kategorii pojazdów, jak 
również w celu uwzględnienia 
konieczności aktualizacji załączników w 
świetle postępu technicznego. Szczególnie 
ważne jest, aby w czasie prac 
przygotowawczych Komisja prowadziła 
stosowne konsultacje, w tym na poziomie 
ekspertów. Przygotowując i opracowując 
akty delegowane, Komisja powinna 
zapewnić jednoczesne, terminowe i 
odpowiednie przekazywanie stosownych 
dokumentów Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie.
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Or. de

Uzasadnienie

Rozporządzenie jest w tym wypadku niewłaściwym aktem prawnym. Cel, który stawia sobie 
niniejszy akt prawny, polegający na zminimalizowaniu liczby wypadków poprzez okresowe 
badania przydatności do ruchu drogowego, można osiągnąć także instrumentem prawnym, 
który nie ingeruje tak silnie w przepisy krajowe. Teza leżąca u podstaw tego wniosku budzi 
wątpliwości. Ponieważ wątpliwości tych nie da się rozwiać, należy przyjąć, że dyrektywa 
byłaby instrumentem bardziej proporcjonalnym.

Poprawka 33
Kerstin Westphal

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 27

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27) W celu zapewnienia jednolitych 
warunków wykonywania przepisów 
niniejszego rozporządzenia należy 
powierzyć Komisji uprawnienia 
wykonawcze. Uprawnienia te powinny być 
wykonywane zgodnie z rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. 
ustanawiającym przepisy i zasady ogólne 
dotyczące trybu kontroli przez państwa 
członkowskie wykonywania uprawnień 
wykonawczych przez Komisję.

(27) W celu zapewnienia jednolitych 
warunków wykonywania przepisów 
niniejszej dyrektywy należy powierzyć 
Komisji uprawnienia wykonawcze. 
Uprawnienia te powinny być wykonywane 
zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z 
dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiającym 
przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu 
kontroli przez państwa członkowskie 
wykonywania uprawnień wykonawczych 
przez Komisję.

Or. de

Uzasadnienie

Rozporządzenie jest w tym wypadku niewłaściwym aktem prawnym. Cel, który stawia sobie 
niniejszy akt prawny, polegający na zminimalizowaniu liczby wypadków poprzez okresowe 
badania przydatności do ruchu drogowego, można osiągnąć także instrumentem prawnym, 
który nie ingeruje tak silnie w przepisy krajowe. Teza leżąca u podstaw tego wniosku budzi 
wątpliwości. Ponieważ wątpliwości tych nie da się rozwiać, należy przyjąć, że dyrektywa 
byłaby instrumentem bardziej proporcjonalnym.

Poprawka 34
Kerstin Westphal
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 29

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29) Ponieważ cel niniejszego
rozporządzenia, a mianowicie 
ustanowienie wspólnych minimalnych 
wymogów i zharmonizowanych przepisów 
dotyczących przeprowadzania badań 
przydatności do ruchu drogowego 
pojazdów na terenie Unii, nie może zostać 
w zadowalającym stopniu zrealizowany 
przez państwa członkowskie i może być w 
związku z tym lepiej osiągnięty na 
poziomie unijnym, Unia może podjąć 
działania zgodnie z zasadą pomocniczości 
określoną w art. 5 Traktatu. Zgodnie z 
zasadą proporcjonalności określoną w tym 
artykule niniejsze rozporządzenie nie 
wykracza poza to, co jest konieczne do 
osiągnięcia tego celu.

(29) Ponieważ cel niniejszej dyrektywy, a 
mianowicie ustanowienie wspólnych 
minimalnych wymogów i 
zharmonizowanych przepisów dotyczących 
przeprowadzania badań przydatności do 
ruchu drogowego pojazdów na terenie 
Unii, nie może zostać w zadowalającym 
stopniu zrealizowany przez państwa 
członkowskie i może być w związku z tym 
lepiej osiągnięty na poziomie unijnym, 
Unia może podjąć działania zgodnie z 
zasadą pomocniczości określoną w art. 5 
Traktatu. Zgodnie z zasadą 
proporcjonalności, określoną w tym 
artykule, niniejsza dyrektywa nie wykracza 
poza to, co jest konieczne do osiągnięcia 
wymienionego celu.

Or. de

Uzasadnienie

Rozporządzenie jest w tym wypadku niewłaściwym aktem prawnym. Cel, który stawia sobie 
niniejszy akt prawny, polegający na zminimalizowaniu liczby wypadków poprzez okresowe 
badania przydatności do ruchu drogowego, można osiągnąć także instrumentem prawnym, 
który nie ingeruje tak silnie w przepisy krajowe. Teza leżąca u podstaw tego wniosku budzi 
wątpliwości. Ponieważ wątpliwości tych nie da się rozwiać, należy przyjąć, że dyrektywa 
byłaby instrumentem bardziej proporcjonalnym.

Poprawka 35
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 30

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30) Niniejsze rozporządzenie nie narusza 
praw podstawowych i jest zgodne z 
zasadami uznanymi w szczególności w 

skreślony
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Karcie praw podstawowych Unii 
Europejskiej, o której mowa w art. 6 
Traktatu o Unii Europejskiej.

Or. fr

Poprawka 36
Kerstin Westphal

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 30

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30) Niniejsze rozporządzenie nie narusza 
praw podstawowych i jest zgodne z 
zasadami uznanymi w szczególności w 
Karcie praw podstawowych Unii 
Europejskiej, o której mowa w art. 6 
Traktatu o Unii Europejskiej.

(30) Niniejsza dyrektywa nie narusza praw 
podstawowych i jest zgodna z zasadami 
uznanymi w szczególności w Karcie praw 
podstawowych Unii Europejskiej, o której 
mowa w art. 6 Traktatu o Unii 
Europejskiej.

Or. de

Uzasadnienie

Rozporządzenie jest w tym wypadku niewłaściwym aktem prawnym. Cel, który stawia sobie 
niniejszy akt prawny, polegający na zminimalizowaniu liczby wypadków poprzez okresowe 
badania przydatności do ruchu drogowego, można osiągnąć także instrumentem prawnym, 
który nie ingeruje tak silnie w przepisy krajowe. Teza leżąca u podstaw tego wniosku budzi 
wątpliwości. Ponieważ wątpliwości tych nie da się rozwiać, należy przyjąć, że dyrektywa 
byłaby instrumentem bardziej proporcjonalnym.

Poprawka 37
Kerstin Westphal

 Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 31

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(31) Niniejsze rozporządzenie aktualizuje 
wymogi techniczne dyrektywy 
2009/40/WE Parlamentu Europejskiego i 

(31) Niniejsza dyrektywa aktualizuje 
wymogi techniczne dyrektywy 
2009/40/WE Parlamentu Europejskiego i 
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Rady z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie 
badań zdatności do ruchu drogowego 
pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz 
rozszerza ich zakres, aby objąć nim w 
szczególności ustanowienie stacji kontroli 
pojazdów i ich organów nadzoru a także 
wyznaczenie diagnostów, którym 
powierzone zostanie przeprowadzanie 
badań przydatności do ruchu drogowego.
Dyrektywę tę należy zatem uchylić.
Ponadto do niniejszego rozporządzenia 
włączono zasady zawarte w zaleceniu 
Komisji 2010/378/UE z dnia 5 lipca 2010 
r. w sprawie oceny usterek w trakcie badań 
zdatności do ruchu drogowego zgodnie z 
dyrektywą Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2009/40/WE1 , aby poprawić poziom 
regulacji metod badań wykorzystywanych 
w badaniach przydatności do ruchu 
drogowego. 

Rady z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie 
badań zdatności do ruchu drogowego 
pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz 
rozszerza ich zakres, aby objąć nim w 
szczególności ustanowienie stacji kontroli 
pojazdów i ich organów nadzoru a także 
wyznaczenie diagnostów, którym 
powierzone zostanie przeprowadzanie 
badań przydatności do ruchu drogowego.
Dyrektywę tę należy zatem uchylić.
Ponadto do niniejszego rozporządzenia 
włączono zasady zawarte w zaleceniu 
Komisji 2010/378/UE z dnia 5 lipca 2010 
r. w sprawie oceny usterek w trakcie badań 
zdatności do ruchu drogowego zgodnie z 
dyrektywą Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2009/40/WE2 , aby poprawić poziom 
regulacji metod badań wykorzystywanych 
w badaniach przydatności do ruchu 
drogowego. 

Or. de

Uzasadnienie

Rozporządzenie jest w tym wypadku niewłaściwym aktem prawnym. Cel, który stawia sobie 
niniejszy akt prawny, polegający na zminimalizowaniu liczby wypadków poprzez okresowe 
badania przydatności do ruchu drogowego, można osiągnąć także instrumentem prawnym, 
który nie ingeruje tak silnie w przepisy krajowe. Teza leżąca u podstaw tego wniosku budzi 
wątpliwości. Ponieważ wątpliwości tych nie da się rozwiać, należy przyjąć, że dyrektywa 
byłaby instrumentem bardziej proporcjonalnym.

Poprawka 38
Kerstin Westphal

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
system okresowych badań przydatności do 
ruchu drogowego pojazdów.

1. Niniejsza dyrektywa ustanawia system 
okresowych badań przydatności do ruchu 
drogowego pojazdów.

                                               
1 Dz.U. L 173, z 8.7.2010, s. 74.
2 Dz.U. L 173, z 8.7.2010, s. 74.
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Or. de

Uzasadnienie

Rozporządzenie jest w tym wypadku niewłaściwym aktem prawnym. Cel, który stawia sobie 
niniejszy akt prawny, polegający na zminimalizowaniu liczby wypadków poprzez okresowe 
badania przydatności do ruchu drogowego, można osiągnąć także instrumentem prawnym, 
który nie ingeruje tak silnie w przepisy krajowe. Teza leżąca u podstaw tego wniosku budzi 
wątpliwości. Ponieważ wątpliwości tych nie da się rozwiać, należy przyjąć, że dyrektywa 
byłaby instrumentem bardziej proporcjonalnym.

Poprawka 39
Wim van de Camp

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
system okresowych badań przydatności do 
ruchu drogowego pojazdów.

1. Niniejsza dyrektywa ustanawia system 
okresowych badań przydatności do ruchu 
drogowego pojazdów, przeprowadzanych 
w oparciu o minimalne standardy 
techniczne i wymogi w celu zapewnienia 
wysokiego poziomu bezpieczeństwa ruchu 
drogowego i ochrony środowiska.

Or. en

Uzasadnienie

Dyrektywa ustala wspólne minimalne standardy okresowych badań przydatności do ruchu 
drogowego, ale jednocześnie uwzględnia różnice między państwami członkowskimi. 
Dopuszczalne jest stosowanie wyższych standardów i wymogów technicznych.

Poprawka 40
Kerstin Westphal

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejsze rozporządzenie stosuje się do 
pojazdów o maksymalnej prędkości 

1. Niniejszą dyrektywę stosuje się do 
pojazdów o maksymalnej prędkości 
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projektowej powyżej 25 km/h i należących 
do następujących kategorii, o których 
mowa w dyrektywie 2002/24/WE, 
dyrektywie 2007/46/WE i dyrektywie 
2003/37/WE:

projektowej powyżej 25 km/h i należących 
do następujących kategorii, o których 
mowa w dyrektywie 2002/24/WE, 
dyrektywie 2007/46/WE i dyrektywie 
2003/37/WE:

Or. de

Uzasadnienie

Rozporządzenie jest w tym wypadku niewłaściwym aktem prawnym. Cel, który stawia sobie 
niniejszy akt prawny, polegający na zminimalizowaniu liczby wypadków poprzez okresowe 
badania przydatności do ruchu drogowego, można osiągnąć także instrumentem prawnym, 
który nie ingeruje tak silnie w przepisy krajowe. Teza leżąca u podstaw tego wniosku budzi 
wątpliwości. Ponieważ wątpliwości tych nie da się rozwiać, należy przyjąć, że dyrektywa 
byłaby instrumentem bardziej proporcjonalnym.

Poprawka 41
Wim van de Camp

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejsze rozporządzenie stosuje się do 
pojazdów o maksymalnej prędkości 
projektowej powyżej 25 km/h i należących 
do następujących kategorii, o których 
mowa w dyrektywie 2002/24/WE, 
dyrektywie 2007/46/WE i dyrektywie 
2003/37/WE:

1. Niniejszą dyrektywę stosuje się do 
pojazdów o maksymalnej prędkości 
projektowej powyżej 25 km/h i należących 
do następujących kategorii, o których 
mowa w dyrektywie 2002/24/WE, 
dyrektywie 2007/46/WE i dyrektywie 
2003/37/WE:

Or. en

Uzasadnienie

Terminologia zgodna z dyrektywą.

Poprawka 42
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – wprowadzenie 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejsze rozporządzenie stosuje się do 
pojazdów o maksymalnej prędkości 
projektowej powyżej 25 km/h i należących 
do następujących kategorii, o których 
mowa w dyrektywie 2002/24/WE, 
dyrektywie 2007/46/WE i dyrektywie 
2003/37/WE:

1. Niniejsze rozporządzenie stosuje się do 
pojazdów o maksymalnej prędkości 
projektowej powyżej 25 km/h i należących 
do następujących kategorii, o których 
mowa w dyrektywie 2007/46/WE i 
dyrektywie 2003/37/WE:

Or. fr

Poprawka 43
Philippe Juvin, Dominique Vlasto, Michel Dantin, Christine De Veyrac

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – tiret siódme

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– pojazdy dwu lub trzykołowe – kategorie 
pojazdów L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e i 
L7e,

skreślone

Or. fr

Uzasadnienie

Zgodnie z zasadami pomocniczości i proporcjonalności, należy pozostawić ocenie państw 
członkowskich możliwość rozszerzenia badań przydatności do ruchu drogowego na dwu- lub 
trzykołowe pojazdy mechaniczne. Ponadto, dane statystyczne UE dotyczące wypadkowości 
pojazdów dwu- lub trzykołowych nie są skorelowane z innymi, wcześniej realizowanymi 
badaniami.

Poprawka 44
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – tiret siódme

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– pojazdy dwu lub trzykołowe – kategorie skreślone
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pojazdów L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e i 
L7e,

Or. fr

Poprawka 45
Kerstin Westphal

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Niniejsze rozporządzenie nie ma 
zastosowania do:

2. Niniejsza dyrektywa nie ma 
zastosowania do:

Or. de

Uzasadnienie

Rozporządzenie jest w tym wypadku niewłaściwym aktem prawnym. Cel, który stawia sobie 
niniejszy akt prawny, polegający na zminimalizowaniu liczby wypadków poprzez okresowe 
badania przydatności do ruchu drogowego, można osiągnąć także instrumentem prawnym, 
który nie ingeruje tak silnie w przepisy krajowe. Teza leżąca u podstaw tego wniosku budzi 
wątpliwości. Ponieważ wątpliwości tych nie da się rozwiać, należy przyjąć, że dyrektywa 
byłaby instrumentem bardziej proporcjonalnym.

Poprawka 46
Wim van de Camp

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Niniejsze rozporządzenie nie ma 
zastosowania do:

2. Niniejsza dyrektywa nie ma 
zastosowania do:

Or. en

Uzasadnienie

Terminologia zgodna z dyrektywą.
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Poprawka 47
Jean-Pierre Audy

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

pojazdów dwu- lub trzykołowych –
kategorie pojazdów L1e, L2e, L3e, L4e, 
L5e, L6e i L7e,

Or. fr

Poprawka 48
Wim van de Camp

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie mogą 
wprowadzić krajowe wymogi dotyczące 
badań przydatności do ruchu drogowego 
dla pojazdów wymienionych w ust. 2
zarejestrowanych na ich terytorium.

3. Państwa członkowskie mogą 
wprowadzić krajowe wymogi dotyczące 
badań przydatności do ruchu drogowego 
dla pojazdów wymienionych w ust. 1 (tiret 
siódme) oraz ust. 2 zarejestrowanych na 
ich terytorium.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka wynika automatycznie z transpozycji rozporządzenia w dyrektywę. Tym 
niemniej należy wyraźnie to zaznaczyć na tym etapie. Państwa członkowskie, w których 
prowadzone są badania przydatności do ruchu drogowego, powinny być w stanie utrzymać 
ich wymóg. Państwa członkowskie niewymagające przeprowadzania badań przydatności do 
ruchu drogowego nie powinny być zobowiązane do wprowadzenia tego rodzaju badań.

Poprawka 49
Wim van de Camp



AM\931274PL.doc 23/65 PE508.009v01-00

PL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Na użytek niniejszego rozporządzenia
stosuje się następujące definicje:

1. Na użytek niniejszej dyrektywy stosuje 
się następujące definicje:

Or. en

Uzasadnienie

Terminologia zgodna z dyrektywą

Poprawka 50
Philippe Juvin, Dominique Vlasto, Michel Dantin, Christine De Veyrac

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – punkt 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5) „pojazdy dwu lub trzykołowe” 
oznaczają wszelkie napędzane 
mechanicznie pojazdy dwukołowe, z 
przyczepą motocyklową lub bez niej, 
trzykołowe i czterokołowe;

skreślony

Or. fr

Uzasadnienie

Zgodnie z zasadami pomocniczości i proporcjonalności, należy pozostawić ocenie państw 
członkowskich możliwość rozszerzenia badań przydatności do ruchu drogowego na dwu- lub 
trzykołowe pojazdy mechaniczne. Ponadto, dane statystyczne UE dotyczące wypadkowości 
pojazdów dwu- lub trzykołowych nie są skorelowane z innymi, wcześniej realizowanymi 
badaniami.

Poprawka 51
Matteo Salvini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – punkt 9
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9) „badanie przydatności do ruchu 
drogowego” oznacza sprawdzenie, czy 
części i elementy pojazdu są zgodne z jego
faktycznymi właściwościami w zakresie 
bezpieczeństwa i ochrony środowiska 
określonymi w momencie dokonania 
homologacji, pierwszej rejestracji lub 
pierwszego dopuszczenia do użytku, a 
także w momencie jego modernizacji;

9) „badanie przydatności do ruchu 
drogowego” oznacza kontrolę, której 
celem jest zapewnienie, że pojazd może 
być bezpiecznie użytkowany na drogach 
publicznych i jest zgodny z wymogami 
środowiskowymi;

Or. en

Uzasadnienie

Badanie przydatności do ruchu drogowego części i komponentów według wzorcowych 
wymogów homologacyjnych jest niewłaściwe i niepraktyczne. Co ważniejsze, może to również 
dodatkowo prowadzić do eliminacji z rynku konkurencyjnych części o porównywalnej jakości.

Poprawka 52
Kerstin Westphal

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – punkt 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

15) „stacja kontroli pojazdów” oznacza 
organ lub przedsiębiorstwo, publiczne bądź 
prywatne, w tym takie, które dokonuje 
napraw pojazdów, zatwierdzone przez 
państwo członkowskie do przeprowadzania 
badań przydatności do ruchu drogowego;

15) „stacja kontroli pojazdów” oznacza 
organ lub przedsiębiorstwo, publiczne bądź 
prywatne, zatwierdzone przez państwo 
członkowskie do przeprowadzania badań 
przydatności do ruchu drogowego;

Or. de

Uzasadnienie

Jeżeli przed zleceniem kontroli pojazdu przez zakład dokonujący napraw pojazdów lub po tym 
zleceniu nastąpi naprawa pojazdu, względnie usunięcie wad stwierdzonych w czasie kontroli, 
to w odniesieniu do zakładu naprawczego powstaje jednoznaczny konflikt interesów, który 
uniemożliwia rzetelne wykonanie kontroli.
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Poprawka 53
Kerstin Westphal

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Pojazdy silnikowe i ich przyczepy 
poddawane są okresowym badaniom 
zgodnie z niniejszym rozporządzeniem w 
państwie członkowskim, w którym są one 
zarejestrowane.

1. Pojazdy silnikowe i ich przyczepy 
poddawane są okresowym badaniom 
zgodnie z niniejszą dyrektywą w państwie 
członkowskim, w którym są one 
zarejestrowane.

Or. de

Uzasadnienie

Rozporządzenie jest w tym wypadku niewłaściwym aktem prawnym. Cel, który stawia sobie 
niniejszy akt prawny, polegający na zminimalizowaniu liczby wypadków poprzez okresowe 
badania przydatności do ruchu drogowego, można osiągnąć także instrumentem prawnym, 
który nie ingeruje tak silnie w przepisy krajowe. Teza leżąca u podstaw tego wniosku budzi 
wątpliwości. Ponieważ wątpliwości tych nie da się rozwiać, należy przyjąć, że dyrektywa 
byłaby instrumentem bardziej proporcjonalnym.

Poprawka 54
Wim van de Camp

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Pojazdy silnikowe i ich przyczepy 
poddawane są okresowym badaniom 
zgodnie z niniejszym rozporządzeniem w 
państwie członkowskim, w którym są one 
zarejestrowane.

1. Państwa członkowskie dopilnowują, by 
pojazdy silnikowe i ich przyczepy były
okresowo poddawane badaniom, zgodnie z 
niniejszą dyrektywą.

Or. en

Uzasadnienie

Proponowany warunek byłby zbyt restrykcyjny dla przeprowadzenia badań przydatności do 
ruchu drogowego w państwie członkowskim innym, niż państwo członkowskie, w którym 
pojazd jest zarejestrowany.
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Poprawka 55
Matteo Salvini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Producenci pojazdów zapewniają 
stacjom kontroli pojazdów lub – w 
stosownych przypadkach – właściwemu 
organowi dostęp do informacji 
technicznych niezbędnych do 
przeprowadzenia badań przydatności do 
ruchu drogowego, zgodnie z załącznikiem 
I. Komisja przyjmuje szczegółowe 
przepisy dotyczące procedur dostępu do 
informacji technicznych określonych w 
załączniku I zgodnie z procedurą, o której 
mowa w art. 16 ust. 2.

3. Producenci pojazdów zapewniają 
stacjom kontroli pojazdów i niezależnych 
operatorów lub – w stosownych 
przypadkach – właściwemu organowi 
dostęp do informacji technicznych 
niezbędnych do przeprowadzenia badań 
przydatności do ruchu drogowego, zgodnie 
z załącznikiem I. Komisja przyjmuje 
szczegółowe przepisy dotyczące procedur 
dostępu do informacji technicznych 
określonych w załączniku I zgodnie z 
procedurą, o której mowa w art. 16 ust. 2.

Or. en

Uzasadnienie

W przygotowanie pojazdu do badania, a w przypadku, gdy pojazd nie przejdzie badania, w 
wymagane naprawy, zaangażowanych jest kilku niezależnych operatorów. Operatorzy ci 
muszą dysponować kryteriami pozwalającymi na wydanie pozytywnej lub negatywnej oceny z 
przeprowadzonej kontroli, aby odpowiednio przygotować i naprawiać pojazdy. Takie 
informacje są istotne, ponieważ poszczególne modele pojazdów w coraz większym stopniu 
stają się przypisane do konkretnego producenta.

Poprawka 56
Philippe Juvin, Dominique Vlasto, Michel Dantin, Christine De Veyrac

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – tiret pierwsze

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– pojazdy kategorii L1e, L2e, L3e, L4e, 
L5e, L6e i L7e: cztery lata po dacie 
pierwszej rejestracji pojazdu, następnie po 
dwóch latach, a następnie co rok,

skreślony
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Or. fr

Uzasadnienie

Zgodnie z zasadami pomocniczości i proporcjonalności, należy pozostawić ocenie państw 
członkowskich możliwość rozszerzenia badań przydatności do ruchu drogowego na dwu- lub 
trzykołowe pojazdy mechaniczne. Ponadto, dane statystyczne UE dotyczące wypadkowości 
pojazdów dwu- lub trzykołowych nie są skorelowane z innymi, wcześniej realizowanymi 
badaniami.

Poprawka 57
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – tiret pierwsze

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– pojazdy kategorii L1e, L2e, L3e, L4e, 
L5e, L6e i L7e: cztery lata po dacie 
pierwszej rejestracji pojazdu, następnie po 
dwóch latach, a następnie co rok,

skreślony

Or. fr

Poprawka 58
Kerstin Westphal

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – tiret pierwsze

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– pojazdy kategorii L1e, L2e, L3e, L4e, 
L5e, L6e i L7e: cztery lata po dacie 
pierwszej rejestracji pojazdu, następnie po 
dwóch latach, a następnie co rok,

– pojazdy kategorii L1e, L2e, L3e, L4e, 
L5e, L6e i L7e: cztery lata po dacie 
pierwszej rejestracji pojazdu, następnie co 
dwa lata,

Or. de

Uzasadnienie

Oceniając różne częstotliwości kontroli należy uwzględnić nie tylko ewentualne poprawki, ale 
także koszty ponoszone przez konsumentów, którzy muszą zapłacić za kontrolę. Wady 
techniczne można wykryć jedynie przy „pogłębionej” kontroli. Sama kontrola, jeśli jest 
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powierzchowna, nie przyniesie żadnych efektów, nawet jeśli będzie przeprowadzana z większą 
częstotliwością.

Poprawka 59
Kerstin Westphal

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – tiret drugie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– pojazdy kategorii M1, N1 i O2: cztery 
lata po dacie pierwszej rejestracji pojazdu,
następnie po dwóch latach, a następnie co 
rok,

– pojazdy kategorii M1, N1 i O2: cztery 
lata po dacie pierwszej rejestracji pojazdu,
następnie co dwa lata,

Or. de

Uzasadnienie

Oceniając różne częstotliwości kontroli należy uwzględnić nie tylko ewentualne poprawki, ale 
także koszty ponoszone przez konsumentów, którzy muszą zapłacić za kontrolę. Wady 
techniczne można wykryć jedynie przy „pogłębionej” kontroli. Sama kontrola, jeśli jest 
powierzchowna, nie przyniesie żadnych efektów, nawet jeśli będzie przeprowadzana z większą 
częstotliwością.

Poprawka 60
Philippe Juvin, Dominique Vlasto, Michel Dantin, Christine De Veyrac

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – tiret drugie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– pojazdy kategorii M1, N1 i O2: cztery 
lata po dacie pierwszej rejestracji pojazdu, 
następnie po dwóch latach, a następnie co 
rok,

– pojazdy kategorii M1, N1 i O2: cztery 
lata po dacie pierwszej rejestracji pojazdu, 
następnie co dwa lata,

Or. fr

Uzasadnienie

Zgodnie z zasadami pomocniczości i proporcjonalności, należy pozostawić ocenie państw 
członkowskich możliwość zwiększenia częstotliwości badania przydatności do ruchu 
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drogowego. Ponadto, dodatkowy koszt generowany przez obowiązek wykonywania 
corocznych kontroli technicznych wydaje się być nieuzasadniony wobec realnej wartości 
dodanej takiego środka. 

Poprawka 61
Kerstin Westphal

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – tiret trzecie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– pojazdy kategorii M1 zarejestrowane 
jako taksówki lub ambulanse, pojazdy 
kategorii M2, M3, N2, N3, T5, O3 i O4: 
jeden rok po dacie pierwszej rejestracji 
pojazdu, a następnie co rok.

– pojazdy kategorii M1 zarejestrowane 
jako taksówki lub ambulanse, pojazdy 
kategorii M2, M3, N2, N3, T5, O3 i O4: 
dwa lata po dacie pierwszej rejestracji 
pojazdu, a następnie co dwa lata.

Or. de

Uzasadnienie

Wady techniczne można wykryć jedynie dzięki dokładniejszej kontroli; sama kontrola, jeśli 
jest powierzchowna, nie przyniesie żadnych efektów, nawet jeśli będzie przeprowadzana z 
większą częstotliwością. Nie ma mowy o zwiększeniu skuteczności badań, jeśli wzrośnie ich 
liczba.

Poprawka 62
Kerstin Westphal

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku gdy pojazd kategorii M1 
lub N1 osiągnął przebieg 160000 km w 
chwili wykonania pierwszego badania 
przydatności do ruchu drogowego od 
pierwszej rejestracji pojazdu, kolejne 
badania przydatności do ruchu 
drogowego tego pojazdu wykonuje się co 
rok.

skreślony
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Or. de

Uzasadnienie

Istnienie związku między przebiegiem lub wiekiem pojazdu a nieprzydatnością do ruchu 
drogowego jest wątpliwe. Starsze pojazdy nie są częściej uwikłane w wypadki, niż nowe.

Poprawka 63
Kerstin Westphal

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Niezależnie od daty przeprowadzenia 
ostatniego badania przydatności do ruchu 
drogowego, właściwy organ może zażądać, 
aby pojazd został poddany badaniu 
przydatności do ruchu drogowego lub 
badaniu dodatkowemu przed terminem, o 
którym mowa w ust. 1 i 2, w 
następujących przypadkach:

skreślony

– po wypadku, w którym poważnemu 
uszkodzeniu uległy główne elementy 
odpowiadające za bezpieczeństwo pojazdu, 
takie jak koła, zawieszenie, strefy zgniotu, 
układ kierowniczy lub hamulce,
– w przypadku dokonania zmian lub 
modyfikacji układów i elementów 
odpowiadających za bezpieczeństwo i 
ochronę środowiska,
– w przypadku zmiany posiadacza dowodu 
rejestracyjnego pojazdu.

Or. de

Uzasadnienie

Niniejszy wniosek legislacyjny koncentruje się na poprawie kontroli technicznej. Nie jest 
jasne, dlaczego zmiana posiadacza pojazdu miałaby nagle zwiększyć ryzyko wystąpienia 
wady technicznej.
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Poprawka 64
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 4 – akapit pierwszy (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

w wyniku kontroli drogowej;

Or. fr

Poprawka 65
Preslav Borissov

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Stacja kontroli pojazdów lub – w 
stosownych przypadkach – właściwy 
organ, który przeprowadził badanie 
przydatności do ruchu drogowego danego 
pojazdu, wydaje dla tego pojazdu 
świadectwo przydatności do ruchu 
drogowego, w którym znajdują się co 
najmniej informacje określone w 
załączniku IV.

1. Stacja kontroli pojazdów lub – w 
stosownych przypadkach – właściwy 
organ, który przeprowadził badanie 
przydatności do ruchu drogowego danego 
pojazdu, wydaje dla tego pojazdu 
świadectwo przydatności do ruchu 
drogowego, w którym znajdują się co 
najmniej informacje określone w 
załączniku IV. Po okresie harmonizacji 
badań przydatności do ruchu drogowego 
oraz stosownych przepisów, świadectwa 
przydatności pojazdu do ruchu drogowego 
wydane w różnych państwach 
członkowskich powinny być wzajemnie 
uznawane w całej Unii Europejskiej.

Or. bg

Uzasadnienie

Wzajemne uznawane świadectw przydatności pojazdów do ruchu drogowego, obowiązujące 
po okresie harmonizacji w całej Unii Europejskiej, zmniejszyłoby zbędne wydatki, ponoszone 
przez przedsiębiorców i użytkowników, związane z przewozem pojazdów, które muszą zostać 
poddane badaniu do kraju, w którym dany pojazd został zarejestrowany.
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Poprawka 66
Toine Manders

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Stacja kontroli pojazdów lub – w 
stosownych przypadkach – właściwy 
organ, który przeprowadził badanie 
przydatności do ruchu drogowego danego 
pojazdu, wydaje dla tego pojazdu
świadectwo przydatności do ruchu 
drogowego, w którym znajdują się co 
najmniej informacje określone w 
załączniku IV.

1. Stacja kontroli pojazdów lub – w 
stosownych przypadkach – właściwy 
organ, który przeprowadził badanie 
przydatności do ruchu drogowego danego 
pojazdu, wydaje dla tego pojazdu 
elektroniczne świadectwo przydatności do 
ruchu drogowego, w którym znajdują się 
co najmniej informacje określone w 
załączniku IV. 

Or. en

Poprawka 67
Toine Manders

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Stacja kontroli pojazdów lub – w 
stosownych przypadkach – właściwy organ 
wydaje osobie, która przekazała pojazd do 
badania, świadectwo przydatności do ruchu 
drogowego lub – w przypadku 
ustanowienia elektronicznego systemu 
świadectw przydatności do ruchu 
drogowego – należycie uwierzytelniony 
wydruk takiego świadectwa.

2. Stacja kontroli pojazdów lub – w 
stosownych przypadkach – właściwy organ 
niezwłocznie wydaje osobie, która 
przekazała pojazd do badania, świadectwo 
przydatności do ruchu drogowego lub – w 
przypadku ustanowienia elektronicznego 
systemu świadectw przydatności do ruchu 
drogowego – należycie uwierzytelniony 
wydruk takiego świadectwa.

Or. en

Poprawka 68
Kerstin Westphal
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 Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Od dnia wejścia w życie niniejszego
rozporządzenia a najpóźniej 3 lata po tej 
dacie, stacje kontroli pojazdów przekazują 
właściwemu organowi państwa 
członkowskiego informacje z 
wystawionych przez nie świadectw 
przydatności do ruchu drogowego drogą 
elektroniczną. Informacje te zostają 
przekazane w rozsądnym okresie czasu od 
wydania przedmiotowych świadectw 
przydatności do ruchu drogowego. Do 
chwili upływu przedmiotowego terminu 
stacje kontroli pojazdów mogą 
przekazywać przedmiotowe informacje 
właściwym organom w dowolny inny 
sposób. Właściwy organ przechowuje te 
informacje przez okres 36 miesięcy od dnia 
ich otrzymania.

3. Od dnia wejścia w życie niniejszej 
dyrektywy, a najpóźniej 3 lata po tej dacie, 
stacje kontroli pojazdów przekazują 
właściwemu organowi państwa 
członkowskiego informacje z 
wystawionych przez nie świadectw 
przydatności do ruchu drogowego drogą 
elektroniczną. Informacje te zostają 
przekazane w rozsądnym okresie czasu od 
wydania przedmiotowych świadectw 
przydatności do ruchu drogowego. Do 
chwili upływu przedmiotowego terminu 
stacje kontroli pojazdów mogą 
przekazywać przedmiotowe informacje 
właściwym organom w dowolny inny 
sposób. Właściwy organ przechowuje te 
informacje przez okres 36 miesięcy od dnia 
ich otrzymania.

Or. de

Uzasadnienie

Rozporządzenie jest w tym wypadku niewłaściwym aktem prawnym. Cel, który stawia sobie 
niniejszy akt prawny, polegający na zminimalizowaniu liczby wypadków poprzez okresowe 
badania przydatności do ruchu drogowego, można osiągnąć także instrumentem prawnym, 
który nie ingeruje tak silnie w przepisy krajowe. Teza leżąca u podstaw tego wniosku budzi 
wątpliwości. Ponieważ wątpliwości tych nie da się rozwiać, należy przyjąć, że dyrektywa 
byłaby instrumentem bardziej proporcjonalnym.

Poprawka 69
Wim van de Camp

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Od dnia wejścia w życie niniejszego
rozporządzenia a najpóźniej 3 lata po tej 
dacie, stacje kontroli pojazdów przekazują 

3. Od dnia wejścia w życie niniejszej 
dyrektywy, a najpóźniej 3 lata po tej dacie, 
stacje kontroli pojazdów przekazują 
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właściwemu organowi państwa 
członkowskiego informacje z 
wystawionych przez nie świadectw 
przydatności do ruchu drogowego drogą 
elektroniczną. Informacje te zostają 
przekazane w rozsądnym okresie od 
wydania przedmiotowych świadectw 
przydatności do ruchu drogowego. Do 
chwili upływu przedmiotowego terminu 
stacje kontroli pojazdów mogą 
przekazywać przedmiotowe informacje 
właściwym organom w dowolny inny 
sposób. Właściwy organ przechowuje te 
informacje przez okres 36 miesięcy od dnia 
ich otrzymania.

właściwemu organowi państwa 
członkowskiego informacje z 
wystawionych przez nie świadectw 
przydatności do ruchu drogowego drogą 
elektroniczną. Informacje te zostają 
przekazane w rozsądnym okresie od 
wydania przedmiotowych świadectw 
przydatności do ruchu drogowego. Do 
chwili upływu przedmiotowego terminu 
stacje kontroli pojazdów mogą 
przekazywać przedmiotowe informacje 
właściwym organom w dowolny inny 
sposób. Właściwy organ przechowuje te 
informacje przez okres 36 miesięcy od dnia 
ich otrzymania.

Or. en

Uzasadnienie

Terminologia zgodna z dyrektywą.

Poprawka 70
Toine Manders

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. O wynikach badania przydatności do 
ruchu drogowego informowany jest organ 
rejestracji pojazdu. W ramach tej 
informacji przekazuje się informacje 
wymienione w świadectwie przydatności 
do ruchu drogowego.

5. O wynikach badania przydatności do 
ruchu drogowego organ rejestracji pojazdu 
informowany jest niezwłocznie. W ramach 
tego powiadomienia przekazuje się 
informacje wymienione w świadectwie 
przydatności do ruchu drogowego.

Or. en

Poprawka 71
Kerstin Westphal

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Diagności zatrudniani przez właściwe 
organy państw członkowskich lub stacje 
kontroli pojazdów w dniu rozpoczęcia 
stosowania niniejszego rozporządzenia
zostają zwolnieni z wymogów 
ustanowionych w załączniku VI pkt 1. 
Otrzymują oni od państw członkowskich 
świadectwo równoważności.

3. Diagności zatrudniani przez właściwe 
organy państw członkowskich lub stacje 
kontroli pojazdów w dniu rozpoczęcia 
stosowania niniejszej dyrektywy zostają 
zwolnieni z wymogów ustanowionych w 
załączniku VI pkt 1. Otrzymują oni od 
państw członkowskich świadectwo 
równoważności.

Or. de

Uzasadnienie

Rozporządzenie jest w tym wypadku niewłaściwym aktem prawnym. Cel, który stawia sobie 
niniejszy akt prawny, polegający na zminimalizowaniu liczby wypadków poprzez okresowe 
badania przydatności do ruchu drogowego, można osiągnąć także instrumentem prawnym, 
który nie ingeruje tak silnie w przepisy krajowe. Teza leżąca u podstaw tego wniosku budzi 
wątpliwości. Ponieważ wątpliwości tych nie da się rozwiać, należy przyjąć, że dyrektywa 
byłaby instrumentem bardziej proporcjonalnym.

Poprawka 72
Wim van de Camp

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Diagności zatrudniani przez właściwe 
organy państw członkowskich lub stacje 
kontroli pojazdów w dniu rozpoczęcia 
stosowania niniejszego rozporządzenia
zostają zwolnieni z wymogów 
ustanowionych w załączniku VI pkt 1. 
Otrzymują oni od państw członkowskich 
świadectwo równoważności.

3. Diagności zatrudniani przez właściwe 
organy państw członkowskich lub stacje 
kontroli pojazdów w dniu rozpoczęcia 
stosowania niniejszej dyrektywy zostają 
zwolnieni z wymogów ustanowionych w 
załączniku VI pkt 1. Otrzymują oni od 
państw członkowskich świadectwo 
równoważności.

Or. en

Uzasadnienie

Terminologia zgodna z dyrektywą.
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Poprawka 73
Toine Manders

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Stacja kontroli pojazdów informuje 
osobę, która przekazała pojazd do badania, 
o naprawach, które muszą zostać 
przeprowadzone, i nie zmienia wyników 
badań do celów komercyjnych.

5. Stacja kontroli pojazdów informuje 
osobę, która przekazała pojazd do badania, 
o naprawach, które muszą zostać 
obiektywnie przeprowadzone.

Or. en

Poprawka 74
Kerstin Westphal

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie wyznaczają 
krajowy punkt kontaktowy odpowiedzialny 
za wymianę informacji z innymi 
państwami członkowskimi i z Komisją w 
zakresie stosowania niniejszego
rozporządzenia.

1. Państwa członkowskie wyznaczają 
krajowy punkt kontaktowy odpowiedzialny 
za wymianę informacji z pozostałymi 
państwami członkowskimi i z Komisją w 
zakresie stosowania niniejszej dyrektywy.

Or. de

Uzasadnienie

Rozporządzenie jest w tym wypadku niewłaściwym aktem prawnym. Cel, który stawia sobie 
niniejszy akt prawny, polegający na zminimalizowaniu liczby wypadków poprzez okresowe 
badania przydatności do ruchu drogowego, można osiągnąć także instrumentem prawnym, 
który nie ingeruje tak silnie w przepisy krajowe. Teza leżąca u podstaw tego wniosku budzi 
wątpliwości. Ponieważ wątpliwości tych nie da się rozwiać, należy przyjąć, że dyrektywa 
byłaby instrumentem bardziej proporcjonalnym.
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Poprawka 75
Wim van de Camp

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie wyznaczają 
krajowy punkt kontaktowy odpowiedzialny 
za wymianę informacji z innymi 
państwami członkowskimi i z Komisją w 
zakresie stosowania niniejszego
rozporządzenia.

1. Państwa członkowskie wyznaczają 
krajowy punkt kontaktowy odpowiedzialny 
za wymianę informacji z pozostałymi 
państwami członkowskimi i z Komisją w 
zakresie stosowania niniejszej dyrektywy.

Or. en

Uzasadnienie

Terminologia zgodna z dyrektywą.

Poprawka 76
Wim van de Camp

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie przekazują do 
wiadomości Komisji nazwy i dane 
kontaktowe swoich krajowych punktów 
kontaktowych najpóźniej w terminie 
[jednego roku od daty wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia] oraz 
powiadamiają ją bezzwłocznie o wszelkich 
zmianach w tym zakresie. Komisja 
sporządza wykaz wszystkich punktów 
kontaktowych i przekazuje go państwom 
członkowskim.

2. Państwa członkowskie przekazują do 
wiadomości Komisji nazwy i dane 
kontaktowe swoich krajowych punktów 
kontaktowych najpóźniej w terminie 
[jednego roku od daty wejścia w życie 
niniejszej dyrektywy] oraz powiadamiają ją 
bezzwłocznie o wszelkich zmianach w tym 
zakresie. Komisja sporządza wykaz 
wszystkich punktów kontaktowych i 
przekazuje go państwom członkowskim.

Or. en

Uzasadnienie

Terminologia zgodna z dyrektywą.
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Poprawka 77
Kerstin Westphal

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja przeanalizuje wykonalność, 
koszty i korzyści związane ze stworzeniem
elektronicznej platformy wymiany 
informacji o pojazdach, której celem 
byłaby wymiana informacji na temat 
danych dotyczących badań przydatności do 
ruchu drogowego między właściwymi 
organami państw członkowskich 
odpowiadającymi za badania, rejestrację i 
homologację pojazdów, stacjami kontroli 
pojazdów i producentami pojazdów.

1. Komisja utworzy elektroniczną 
platformę wymiany informacji o 
pojazdach, której celem byłaby wymiana 
informacji na temat danych dotyczących 
badań przydatności do ruchu drogowego 
między właściwymi organami państw 
członkowskich odpowiadającymi za 
badania, rejestrację i homologację 
pojazdów, stacjami kontroli pojazdów, 
producentami przyrządów do 
przeprowadzania badań, producentami 
urządzeń kontrolnych i pomiarowych 
służących do dokonywania kontroli w 
rozumieniu niniejszego rozporządzania, 
niezależnymi producentami komponentów 
i systemów stosowanych w pojazdach i 
producentami pojazdów.

Or. de

Uzasadnienie

W celu zharmonizowania różnych standardów kontroli konieczne jest utworzenie wspólnej 
platformy wymiany danych. Ponieważ jednak platforma ta nie ma być wyłącznie punktem 
zbierania danych przez Komisję, lecz przede wszystkim dawać podmiotom generującym te 
dane istotną wiedzę zwrotną co do sposobów udoskonalania pojazdów, ich kontroli i nadzoru 
nad nimi, konieczne jest rozszerzenie zakresu jej zastosowania.

Poprawka 78
Preslav Borissov

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja przeanalizuje wykonalność, 
koszty i korzyści związane ze stworzeniem 
elektronicznej platformy wymiany 
informacji o pojazdach, której celem 
byłaby wymiana informacji na temat 
danych dotyczących badań przydatności do 
ruchu drogowego między właściwymi 
organami państw członkowskich 
odpowiadającymi za badania, rejestrację i 
homologację pojazdów, stacjami kontroli 
pojazdów i producentami pojazdów.

1. Komisja przeanalizuje możliwości 
zoptymalizowania tego aktu prawnego 
oraz dostosowania go do istniejącej 
elektronicznej platformy wymiany 
informacji o pojazdach z myślą o wymianie
informacji na temat danych dotyczących 
badań przydatności do ruchu drogowego 
między właściwymi organami państw 
członkowskich odpowiadającymi za 
badania, rejestrację i homologację 
pojazdów, stacjami kontroli pojazdów i 
producentami pojazdów.

Or. bg

Uzasadnienie

Jeśli państwa członkowskie miałyby korzystać z elektronicznej platformy wymiany informacji, 
pomogłoby to uniknąć dodatkowych kosztów administracyjnych i wydatków związanych z 
tworzeniem nowego elektronicznego narzędzia i zapobiegłoby to powielaniu gromadzonych 
danych.

Poprawka 79
Toine Manders

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja przeanalizuje wykonalność, 
koszty i korzyści związane ze stworzeniem 
elektronicznej platformy wymiany 
informacji o pojazdach, której celem 
byłaby wymiana informacji na temat 
danych dotyczących badań przydatności do 
ruchu drogowego między właściwymi 
organami państw członkowskich 
odpowiadającymi za badania, rejestrację i 
homologację pojazdów, stacjami kontroli 
pojazdów i producentami pojazdów.

1. Komisja przeanalizuje wykonalność, 
koszty i korzyści związane ze stworzeniem 
elektronicznej platformy wymiany 
informacji o pojazdach, której celem 
byłaby wymiana informacji na temat 
danych dotyczących badań przydatności do 
ruchu drogowego między właściwymi 
organami państw członkowskich 
odpowiadającymi za badania, rejestrację i 
homologację pojazdów, stacjami kontroli 
pojazdów, producentami przyrządów do 
przeprowadzania badań i producentami 
pojazdów.

Or. en
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Poprawka 80
Wim van de Camp

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja przeanalizuje wykonalność, 
koszty i korzyści związane ze stworzeniem 
elektronicznej platformy wymiany 
informacji o pojazdach, której celem 
byłaby wymiana informacji na temat 
danych dotyczących badań przydatności do 
ruchu drogowego między właściwymi 
organami państw członkowskich 
odpowiadającymi za badania, rejestrację i 
homologację pojazdów, stacjami kontroli 
pojazdów i producentami pojazdów.

1. Komisja przeanalizuje wykonalność, 
koszty i korzyści związane ze stworzeniem 
elektronicznej platformy wymiany 
informacji o pojazdach, której celem 
byłaby wymiana informacji na temat 
danych dotyczących badań przydatności do 
ruchu drogowego między właściwymi 
organami państw członkowskich 
odpowiadającymi za badania, rejestrację i 
homologację pojazdów, stacjami kontroli 
pojazdów, producentami pojazdów i 
niezależnymi operatorami.

Or. en

Uzasadnienie

Dostęp do wyników badań winien nie być przeznaczony jedynie dla niektórych podmiotów 
rynkowych, gdyż to zapewniałoby im dostęp do informacji poufnych i mogłoby prowadzić do 
sytuacji zaburzających konkurencję. Dlatego też informacje powinny być również dostępne 
dla innych zainteresowanych podmiotów na rynku wtórnym.

Poprawka 81
Matteo Salvini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja przeanalizuje wykonalność, 
koszty i korzyści związane ze stworzeniem 
elektronicznej platformy wymiany 
informacji o pojazdach, której celem 
byłaby wymiana informacji na temat 
danych dotyczących badań przydatności do 

1. Komisja przeanalizuje wykonalność, 
koszty i korzyści związane ze stworzeniem 
elektronicznej platformy wymiany 
informacji o pojazdach, której celem 
byłaby wymiana informacji na temat 
danych dotyczących badań przydatności do 
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ruchu drogowego między właściwymi 
organami państw członkowskich 
odpowiadającymi za badania, rejestrację i 
homologację pojazdów, stacjami kontroli 
pojazdów i producentami pojazdów.

ruchu drogowego między właściwymi 
organami państw członkowskich 
odpowiadającymi za badania, rejestrację i 
homologację pojazdów, stacjami kontroli 
pojazdów, producentami pojazdów oraz 
niezależnymi operatorami.

Or. en

Uzasadnienie

Dostęp do wyników badań winien nie być przeznaczony jedynie dla niektórych podmiotów 
rynkowych (jak na przykład producenci pojazdów), gdyż to zapewniałoby im dostęp do 
informacji poufnych i mogłoby prowadzić do sytuacji zaburzających konkurencję. Dlatego też 
informacje powinny być również dostępne dla innych zainteresowanych podmiotów na rynku 
wtórnym.

Poprawka 82
Kerstin Westphal

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Na podstawie tej analizy Komisja 
przedstawi różne warianty strategiczne i 
dokona ich oceny, w tym w odniesieniu do 
możliwości zniesienia wymogu wydawania 
poświadczenia przeprowadzenia badania 
przewidzianego w art. 10. W ciągu dwóch 
lat od daty rozpoczęcia stosowania 
niniejszego rozporządzenia, Komisja 
przedstawi Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie sprawozdanie na temat wyników 
przedmiotowej analizy, a wraz z tym 
sprawozdaniem – w stosownym przypadku 
– przedstawi wniosek ustawodawczy.

2. Celem tej platformy jest dostarczanie z 
tego zbioru właściwym organom państw 
członkowskich odpowiadającym za 
badania, rejestrację i homologację 
pojazdów, stacjom kontroli pojazdów, 
producentom przyrządów do 
przeprowadzania badań, producentom 
urządzeń kontrolnych i pomiarowych 
służących do kontroli w rozumieniu 
niniejszego rozporządzania, niezależnym 
producentom komponentów i systemów 
stosowanych w pojazdach i producentom 
pojazdów niezbędnych dla nich danych 
mających na celu poprawę bezpieczeństwa 
pojazdu lub jego kontroli. Przy 
dostarczaniu danych Komisja zadba o 
jednoznaczną klasyfikację zestawów 
danych w zależności od ich zastosowania i 
ostatecznego użytkownika tak, aby 
dostarczać wyłącznie dane niezbędne z 
punktu widzenia celu, dla jakiego są 
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dostarczane. W przypadku powstania 
wątpliwości co do niezbędności danych 
decyduje komisja wymieniona w art. 16.

Or. de

Uzasadnienie

W celu zharmonizowania różnych standardów kontroli konieczne jest utworzenie wspólnej 
platformy wymiany danych. Ponieważ jednak platforma ta nie ma być wyłącznie punktem 
zbierania danych przez Komisję, lecz przede wszystkim dawać podmiotom generującym te 
dane istotną wiedzę zwrotną co do sposobów udoskonalania pojazdów, ich kontroli i nadzoru 
nad nimi, konieczne jest rozszerzenie zakresu jej zastosowania.

Poprawka 83
Wim van de Camp

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Na podstawie tej analizy Komisja 
przedstawi różne warianty strategiczne i 
dokona ich oceny, w tym w odniesieniu do 
możliwości zniesienia wymogu wydawania 
poświadczenia przeprowadzenia badania 
przewidzianego w art. 10. W ciągu dwóch 
lat od daty rozpoczęcia stosowania 
niniejszego rozporządzenia, Komisja 
przedstawi Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie sprawozdanie na temat wyników 
przedmiotowej analizy, a wraz z tym 
sprawozdaniem – w stosownym przypadku 
– przedstawi wniosek ustawodawczy.

2. Na podstawie tej analizy Komisja 
przedstawi różne warianty strategiczne i 
dokona ich oceny, w tym w odniesieniu do 
możliwości zniesienia wymogu wydawania 
poświadczenia przeprowadzenia badania 
przewidzianego w art. 10. W ciągu dwóch 
lat od daty rozpoczęcia stosowania 
niniejszej dyrektywy, Komisja przedstawi 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie na temat wyników 
przedmiotowej analizy, a wraz z tym 
sprawozdaniem – w stosownym przypadku 
– przedstawi wniosek ustawodawczy.

Or. en

Uzasadnienie

Terminologia zgodna z dyrektywą.

Poprawka 84
Kerstin Westphal
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 17, 
powierza się Komisji na czas nieokreślony 
od dnia [wejścia w życie niniejszego
rozporządzenia].

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 17, 
powierza się na czas nieokreślony od dnia 
[wejścia w życie niniejszej dyrektywy].

Or. de

Uzasadnienie

Rozporządzenie jest w tym wypadku niewłaściwym aktem prawnym. Cel, który stawia sobie 
niniejszy akt prawny, polegający na zminimalizowaniu liczby wypadków poprzez okresowe 
badania przydatności do ruchu drogowego, można osiągnąć także instrumentem prawnym, 
który nie ingeruje tak silnie w przepisy krajowe. Teza leżąca u podstaw tego wniosku budzi 
wątpliwości. Ponieważ wątpliwości tych nie da się rozwiać, należy przyjąć, że dyrektywa 
byłaby instrumentem bardziej proporcjonalnym.

Poprawka 85
Wim van de Camp

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 17, 
powierza się Komisji na czas nieokreślony
od dnia [wejścia w życie niniejszego
rozporządzenia].

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 17, 
powierza się Komisji na okres pięciu lat od 
dnia [wejścia w życie niniejszej
dyrektywy]. Komisja sporządza 
sprawozdanie dotyczące przekazania 
uprawnień nie później, niż dziewięć 
miesięcy przed końcem tego pięcioletniego 
okresu. Przekazanie uprawnień zostaje 
automatycznie przedłużone na okresy o tej 
samej długości, chyba że Parlament 
Europejski lub Rada sprzeciwią się 
takiemu przedłużeniu nie później, niż trzy 
miesiące przed zakończeniem każdego 
okresu.
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Or. en

Uzasadnienie

Okresu przejściowy dla przekazania uprawnień jest bardziej odpowiedni. Komisja powinna 
sporządzić sprawozdanie dotyczące działania aktów delegowanych.

Poprawka 86
Kerstin Westphal

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie określają 
przepisy dotyczące kar mających 
zastosowanie w przypadku naruszenia 
przepisów niniejszego rozporządzenia i 
podejmują wszelkie środki niezbędne do 
ich wdrożenia. Kary te muszą być 
skuteczne, proporcjonalne, odstraszające i 
niedyskryminujące.

1. Państwa członkowskie określają 
przepisy dotyczące kar mających 
zastosowanie w przypadku naruszenia 
przepisów niniejszej dyrektywy i 
podejmują wszelkie środki niezbędne do 
ich wdrożenia. Kary te muszą być 
skuteczne, proporcjonalne, odstraszające i 
niedyskryminujące.

Or. de

Uzasadnienie

Rozporządzenie jest w tym wypadku niewłaściwym aktem prawnym. Cel, który stawia sobie 
niniejszy akt prawny, polegający na zminimalizowaniu liczby wypadków poprzez okresowe 
badania przydatności do ruchu drogowego, można osiągnąć także instrumentem prawnym, 
który nie ingeruje tak silnie w przepisy krajowe. Teza leżąca u podstaw tego wniosku budzi 
wątpliwości. Ponieważ wątpliwości tych nie da się rozwiać, należy przyjąć, że dyrektywa 
byłaby instrumentem bardziej proporcjonalnym.

Poprawka 87
Wim van de Camp

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie określają 
przepisy dotyczące kar mających 

1. Państwa członkowskie przyjmują 
przepisy określające sankcje mające 
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zastosowanie w przypadku naruszenia 
przepisów niniejszego rozporządzenia i 
podejmują wszelkie środki niezbędne do 
ich wdrożenia. Kary te muszą być 
skuteczne, proporcjonalne, odstraszające i 
niedyskryminujące.

zastosowanie w przypadkach naruszeń 
przepisów niniejszej dyrektywy oraz 
przyjmują wszelkie środki niezbędne do 
zapewnienia ich stosowania. Kary te muszą 
być skuteczne, proporcjonalne, 
odstraszające i niedyskryminujące.

Or. en

Uzasadnienie

Terminologia zgodna z dyrektywą.

Poprawka 88
Kerstin Westphal

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie powiadamiają 
Komisję o tych przepisach najpóźniej [rok 
od daty rozpoczęcia stosowania 
niniejszego rozporządzenia] i 
bezzwłocznie powiadamiają ją o każdej 
następnej zmianie dotyczącej tych 
przepisów.

3. Państwa członkowskie powiadamiają 
Komisję o tych przepisach najpóźniej [rok 
od daty rozpoczęcia stosowania niniejszej
dyrektywy] i bezzwłocznie powiadamiają 
ją o każdej następnej zmianie dotyczącej 
tych przepisów.

Or. de

Uzasadnienie

Rozporządzenie jest w tym wypadku niewłaściwym aktem prawnym. Cel, który stawia sobie 
niniejszy akt prawny, polegający na zminimalizowaniu liczby wypadków poprzez okresowe 
badania przydatności do ruchu drogowego, można osiągnąć także instrumentem prawnym, 
który nie ingeruje tak silnie w przepisy krajowe. Teza leżąca u podstaw tego wniosku budzi 
wątpliwości. Ponieważ wątpliwości tych nie da się rozwiać, należy przyjąć, że dyrektywa 
byłaby instrumentem bardziej proporcjonalnym.

Poprawka 89
Wim van de Camp
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie powiadamiają 
Komisję o tych przepisach najpóźniej [rok 
od daty rozpoczęcia stosowania 
niniejszego rozporządzenia] i 
bezzwłocznie powiadamiają ją o każdej 
następnej zmianie dotyczącej tych 
przepisów.

3. Państwa członkowskie powiadamiają 
Komisję o tych przepisach najpóźniej [rok 
od daty rozpoczęcia stosowania niniejszej
dyrektywy] i bezzwłocznie powiadamiają 
ją o każdej następnej zmianie dotyczącej 
tych przepisów.

Or. en

Uzasadnienie

Terminologia zgodna z dyrektywą.

Poprawka 90
Kerstin Westphal

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Wyposażenie i przyrządy do kontroli 
pojazdów, o których mowa w art. 11, które 
nie są spełniają minimalnych wymogów 
ustanowionych w załączniku V w dniu 
[data rozpoczęcia stosowania niniejszego
rozporządzenia] mogą być 
wykorzystywane do prowadzenia badań 
przydatności do ruchu drogowego przez 
okres nie dłuższy, niż pięć lat od tego dnia.

1. Wyposażenie i przyrządy do kontroli 
pojazdów, o których mowa w art. 11, które 
nie są spełniają minimalnych wymogów 
ustanowionych w załączniku V w dniu 
[data rozpoczęcia stosowania niniejszej
dyrektywy] mogą być wykorzystywane do 
prowadzenia badań przydatności do ruchu 
drogowego przez okres nie dłuższy, niż 
pięć lat od tego dnia.

Or. de

Uzasadnienie

Rozporządzenie jest w tym wypadku niewłaściwym aktem prawnym. Cel, który stawia sobie 
niniejszy akt prawny, polegający na zminimalizowaniu liczby wypadków poprzez okresowe 
badania przydatności do ruchu drogowego, można osiągnąć także instrumentem prawnym, 
który nie ingeruje tak silnie w przepisy krajowe. Teza leżąca u podstaw tego wniosku budzi 
wątpliwości. Ponieważ wątpliwości tych nie da się rozwiać, należy przyjąć, że dyrektywa 
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byłaby instrumentem bardziej proporcjonalnym.

Poprawka 91
Wim van de Camp

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Wyposażenie i przyrządy do kontroli 
pojazdów, o których mowa w art. 11, które 
nie są spełniają minimalnych wymogów 
ustanowionych w załączniku V w dniu 
[data rozpoczęcia stosowania niniejszego
rozporządzenia] mogą być 
wykorzystywane do prowadzenia badań 
przydatności do ruchu drogowego przez 
okres nie dłuższy, niż pięć lat od tego dnia.

1. Wyposażenie i przyrządy do kontroli 
pojazdów, o których mowa w art. 11, które 
nie są spełniają minimalnych wymogów 
ustanowionych w załączniku V w dniu
[data rozpoczęcia stosowania niniejszej
dyrektywy] mogą być wykorzystywane do 
prowadzenia badań przydatności do ruchu 
drogowego przez okres nie dłuższy, niż 
pięć lat od tego dnia.

Or. en

Uzasadnienie

Terminologia zgodna z dyrektywą.

Poprawka 92
Kerstin Westphal

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie stosują wymogi 
ustanowione w załączniku VII najpóźniej 
od piątego roku po dacie rozpoczęcia 
stosowania niniejszego rozporządzenia.

2. Państwa członkowskie stosują wymogi 
ustanowione w załączniku VII najpóźniej
od piątego roku po dacie rozpoczęcia 
stosowania niniejszej dyrektywy.

Or. de

Uzasadnienie

(zob. uzasadnienie do poprawki tytułu).
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Poprawka 93
Wim van de Camp

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie stosują wymogi 
ustanowione w załączniku VII najpóźniej 
od piątego roku po dacie rozpoczęcia 
stosowania niniejszego rozporządzenia.

2. Państwa członkowskie stosują wymogi 
ustanowione w załączniku VII najpóźniej 
od piątego roku po dacie rozpoczęcia 
stosowania niniejszej dyrektywy.

Or. en

Uzasadnienie

Terminologia zgodna z dyrektywą.

Poprawka 94
Kerstin Westphal

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dyrektywa 2009/40/WE i zalecenie 
Komisji 2010/378/UE tracą moc ze 
skutkiem od [daty rozpoczęcia stosowania 
niniejszego rozporządzenia].

Dyrektywa 2009/40/WE i zalecenie 
Komisji 2010/378/UE tracą moc ze 
skutkiem od [daty rozpoczęcia stosowania 
niniejszej dyrektywy].

Or. de

Uzasadnienie

Rozporządzenie jest w tym wypadku niewłaściwym aktem prawnym. Cel, który stawia sobie 
niniejszy akt prawny, polegający na zminimalizowaniu liczby wypadków poprzez okresowe 
badania przydatności do ruchu drogowego, można osiągnąć także instrumentem prawnym, 
który nie ingeruje tak silnie w przepisy krajowe. Teza leżąca u podstaw tego wniosku budzi 
wątpliwości. Ponieważ wątpliwości tych nie da się rozwiać, należy przyjąć, że dyrektywa 
byłaby instrumentem bardziej proporcjonalnym.
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Poprawka 95
Wim van de Camp

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dyrektywa 2009/40/WE i zalecenie 
Komisji 2010/378/UE tracą moc ze 
skutkiem od [daty rozpoczęcia stosowania 
niniejszego rozporządzenia].

Dyrektywa 2009/40/WE i zalecenie 
Komisji 2010/378/UE tracą moc ze 
skutkiem od [daty rozpoczęcia stosowania 
niniejszej dyrektywy].

Or. en

Poprawka 96
Kerstin Westphal

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie 
dwudziestego dnia po jego opublikowaniu 
w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej.

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie 
dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Or. de

Uzasadnienie

Rozporządzenie jest w tym wypadku niewłaściwym aktem prawnym. Cel, który stawia sobie 
niniejszy akt prawny, polegający na zminimalizowaniu liczby wypadków poprzez okresowe 
badania przydatności do ruchu drogowego, można osiągnąć także instrumentem prawnym, 
który nie ingeruje tak silnie w przepisy krajowe. Teza leżąca u podstaw tego wniosku budzi 
wątpliwości. Ponieważ wątpliwości tych nie da się rozwiać, należy przyjąć, że dyrektywa 
byłaby instrumentem bardziej proporcjonalnym.

Poprawka 97
Wim van de Camp

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – akapit pierwszy
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie 
dwudziestego dnia po jego opublikowaniu 
w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej.

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie 
dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Or. en

Poprawka 98
Wim van de Camp

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rozporządzenie stosuje się od dnia [12
miesięcy po wejściu w życie].

Dyrektywę stosuje się od dnia [24 miesięcy 
po wejściu w życie].

Or. en

Poprawka 99
Kerstin Westphal

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i 
jest bezpośrednio stosowane we 
wszystkich państwach członkowskich.

Niniejsza dyrektywa wiąże w całości i jest 
bezpośrednio stosowana we wszystkich 
państwach członkowskich.

Or. de

Uzasadnienie

Rozporządzenie jest w tym wypadku niewłaściwym aktem prawnym. Cel, który stawia sobie 
niniejszy akt prawny, polegający na zminimalizowaniu liczby wypadków poprzez okresowe 
badania przydatności do ruchu drogowego, można osiągnąć także instrumentem prawnym, 
który nie ingeruje tak silnie w przepisy krajowe. Teza leżąca u podstaw tego wniosku budzi 
wątpliwości. Ponieważ wątpliwości tych nie da się rozwiać, należy przyjąć, że dyrektywa 
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byłaby instrumentem bardziej proporcjonalnym.

Poprawka 100
Wim van de Camp

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i 
jest bezpośrednio stosowane we 
wszystkich państwach członkowskich.

Niniejsza dyrektywa wiąże w całości i jest 
bezpośrednio stosowana we wszystkich 
państwach członkowskich.

Or. en

Poprawka 101
Wim van de Camp

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 4.1.2

Tekst proponowany przez Komisję

Ustawienie 
reflektorów niezgodne 
z zakresem 
wskazanym w 
wymogach.

4.1.2 Ustawienie Sprawdzić 
ustawienie 
poziome 
strumienia 
świetlnego 
każdego reflektora 
światła mijania za 
pomocą 
urządzenia do 
sprawdzania 
ustawienia świateł 
lub ekranu.

Poprawka Parlamentu

a) Ustawienie 
reflektorów niezgodne 
z zakresem 
wskazanym w 
wymogach.

4.1.2 Ustawienie Sprawdzić 
ustawienie 
poziome i 
pionowe
strumienia 
świetlnego 
każdego reflektora 
światła mijania za 
pomocą 
urządzenia do 

b) Sprawdzenie i 
wyrównanie funkcji 
dynamicznego 
systemu reflektorów.
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sprawdzania 
ustawienia świateł 
oraz w 
odpowiednich 
przypadkach 
elektronicznego 
urządzenia 
kontrolnego do 
kontroli funkcji 
dynamicznego 
systemu 
reflektorów.

Or. en

Uzasadnienie

Pionowe pomiary to kryteria wyrównania o większym znaczeniu, a zatem powinny być 
uwzględnione.

Aby zapewnić dokładne ustawienie reflektorów i regulację ogniskowej, konieczne jest 
zastosowanie urządzenia do sprawdzania ustawienia świateł, zwłaszcza w przypadku 
wysokoprężnych lamp wyładowczych oraz systemów dynamicznie sterowanych. Nie może to 
zostać osiągnięte tylko za pomocą ekranu kierunkowego. Dla dynamicznie kontrolowanych 
systemów reflektorów o wysokiej intensywności źródła światła, należy stosować elektroniczne 
urządzenie kontrolne wraz z odpowiednim testerem ustawienia reflektorów.

Poprawka 102
Wim van de Camp

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 4.1.3

Tekst proponowany przez Komisję

a) Przełącznik działa 
niezgodnie z 
wymogami (dotyczy 
liczby reflektorów 
włączanych 
jednocześnie).

4.1.3 Przełączanie Kontrola 
wzrokowa i 
sprawdzenie 
działania.

b) Nieprawidłowe 
działanie przełącznika.

Poprawka Parlamentu

4.1.3 Przełączanie Kontrola a) Przełącznik działa 
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niezgodnie z 
wymogami (dotyczy 
liczby reflektorów 
włączanych 
jednocześnie).

wzrokowa i 
sprawdzenie 
działania z 
wykorzystaniem, 
w razie potrzeby, 
elektronicznego 
urządzenia 
sterującego.

b) Nieprawidłowe 
działanie przełącznika.

Or. en

Uzasadnienie

Aby odpowiednio przetestować automatyczne przełączanie regulacji reflektorów (np. 
wspomaganie świateł drogowych), należy przeprowadzić badanie za pomocą elektronicznego 
urządzenia sterującego, w celu sprawdzenia właściwego funkcjonowania.

Poprawka 103
Wim van de Camp

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 4.1.5

Tekst proponowany przez Komisję

a) Urządzenie nie 
działa.

4.1.5. Urządzenia do 
regulacji ustawienia 
świateł (jeżeli są 
obowiązkowe)

Kontrola 
wzrokowa i 
sprawdzenie 
działania, jeżeli 
istnieje taka 
możliwość.

b) Obsługa urządzenia 
ręcznego niemożliwa 
z siedzenia kierowcy.

Poprawka Parlamentu

a) Urządzenie nie 
działa.

4.1.5. Urządzenia do 
regulacji ustawienia 
świateł (jeżeli są 
obowiązkowe)

Kontrola 
wzrokowa i 
sprawdzenie 
działania z 
wykorzystaniem, 
w razie potrzeby, 
elektronicznego 
urządzenia 
sterującego.

b) Obsługa urządzenia 
ręcznego niemożliwa 
z siedzenia kierowcy.

Or. en
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Uzasadnienie

Aby odpowiednio przetestować funkcję automatycznego poziomowania reflektorów, należy 
przeprowadzić badanie za pomocą elektronicznego urządzenia sterującego, aby zapewnić 
prawidłowe działanie urządzenia poziomowania.

Poprawka 104
Wim van de Camp

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 4.3.2

Tekst proponowany przez Komisję

a) Przełącznik działa 
niezgodnie z 
wymogami.

4.3.2. Przełączniki Kontrola 
wzrokowa i 
sprawdzenie 
działania

b) Nieprawidłowe 
działanie przełącznika.

Poprawka Parlamentu

a) Przełącznik działa 
niezgodnie z 
wymogami.
b) Nieprawidłowe 
działanie przełącznika.

4.3.2 Światła stopu -
przełączniki światła 
hamulca awaryjnego

Kontrola 
wzrokowa i 
sprawdzenie 
działania przy 
użyciu 
elektronicznego 
urządzenia 
sterującego w 
celu zmiany 
wartości 
wejściowej 
czujnika pedału 
hamulca oraz 
sprawdzenie przez 
obserwację 
działania światła 
hamulca 
awaryjnego.

c) Funkcje światła 
hamulca awaryjnego 
nie działają lub 
działają 
nieprawidłowo.

Or. en



AM\931274PL.doc 55/65 PE508.009v01-00

PL

Uzasadnienie

Aby wygenerować sygnał wejściowy czujników pedału hamulca należy użyć elektronicznego 
urządzenia sterującego, w celu sprawdzenia prawidłowości funkcjonowania światła hamulca 
awaryjnego (w tym automatycznego uruchamiania świateł awaryjnych), które jest następnie 
weryfikowane przez bezpośrednią obserwację.

Poprawka 105
Wim van de Camp

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 4.5.2

Tekst proponowany przez Komisję

4.5.2 Ustawienie 
(X)(2)

Kontrola poprzez 
włączenie i 
sprawdzenie za 
pomocą 
urządzenia do 
sprawdzania 
ustawienia 
świateł.

Niewłaściwe 
ustawienie granicy 
światła i cienia 
przedniego światła 
przeciwmgłowego w 
płaszczyźnie 
poziomej.

Poprawka Parlamentu

4.5.2 Ustawienie 
(X)(2)

Kontrola poprzez 
włączenie i 
sprawdzenie za 
pomocą 
urządzenia do 
sprawdzania 
ustawienia 
świateł.

Niewłaściwe 
ustawienie granicy 
światła i cienia 
przedniego światła 
przeciwmgłowego w 
płaszczyźnie poziomej 
i pionowej.

Or. en

Uzasadnienie

Pionowe pomiary to kryteria wyrównania o większym znaczeniu, a zatem powinny być 
uwzględnione.

Poprawka 106
Wim van de Camp
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 5.3.2

Tekst proponowany przez Komisję

a) Niepewne 
mocowanie 
amortyzatorów do 
podwozia lub osi.

5.3.2. Amortyzatory Kontrola 
wzrokowa 
pojazdu na kanale 
diagnostycznym 
lub na dźwigniku, 
lub przy użyciu 
specjalnych 
przyrządów, o ile 
są dostępne.

b) Amortyzator jest 
uszkodzony i 
wykazuje duże 
wycieki lub awarię.

Poprawka Parlamentu

a) Niepewne 
mocowanie 
amortyzatorów do 
podwozia lub osi.

5.3.2. Amortyzatory Kontrola 
wzrokowa 
pojazdu na kanale 
diagnostycznym 
lub na dźwigniku, 
przy użyciu 
specjalnych 
przyrządów.

b) Amortyzator jest 
uszkodzony i 
wykazuje duże 
wycieki lub awarię.

Or. en

Uzasadnienie

Dokonanie obiektywnej oceny skuteczności tłumienia układu zawieszenia pojazdu jest 
możliwe jedynie za pomocą urządzenia testującego tłumienie. W pojazdach o elektronicznych 
układach zawieszenia, do kontrolowania systemu zawieszenia pojazdu należy używać 
elektronicznego przyrządu sterującego, dokonując jednocześnie pomiarów przy użyciu 
urządzenia testującego tłumienie, w celu oceny prawidłowego działania układu. Proponuje 
się, aby 30% różnica między lewą a prawą stroną tej samej osi stanowiła praktyczne i 
realistyczne kryterium decydujące o wydaniu pozytywnej lub negatywnej oceny kontroli.

Poprawka 107
Wim van de Camp

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 5.3.2.1

Tekst proponowany przez Komisję

5.3.2.1 Badanie Badanie wykonać a) Znacząca różnica 
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między prawą a lewą 
stroną.

skuteczności tłumienia przy użyciu 
specjalnych 
przyrządów i 
porównać wyniki 
dla lewej i prawej 
strony lub 
porównać z 
wartościami 
bezwzględnymi 
podanymi przez 
producenta.

b) Minimalne 
wartości tłumienia 
nie zostały osiągnięte.

Poprawka Parlamentu

a) Znacząca różnica 
między prawą a lewą 
stroną.

b) Wskaźniki wartości 
tłumienia nie zostały 
spełnione.

5.3.2.1 Badanie 
skuteczności tłumienia

Badanie wykonać 
przy użyciu 
urządzenia 
testującego 
tłumienie i 
porównać wyniki 
dla lewej i prawej 
strony oraz 
wartości 
współczynnika 
tłumienia, jeśli 
wartości te 
przekraczają 
ogólną 
dopuszczalną 
wartość 
współczynnika 
tłumienia 
wynoszącą 0,1.

c) Nierównowaga 
pomiędzy wartościami 
pomiarowymi lewej a 
prawej strony tej 
samej osi przekracza 
30%.

Or. en

Uzasadnienie

Dokonanie obiektywnej oceny skuteczności tłumienia układu zawieszenia pojazdu jest 
możliwe jedynie za pomocą urządzenia testującego tłumienie. W pojazdach o elektronicznych 
układach zawieszenia, do kontrolowania systemu zawieszenia pojazdu należy używać 
elektronicznych urządzeń sterujących, dokonując jednocześnie pomiarów przy użyciu 
urządzenia testującego tłumienie, w celu oceny prawidłowego działania układu.

Proponuje się, aby 30% różnica między lewą i prawą stroną tej samej osi stanowiła 
praktyczne i realistyczne kryterium decydujące o wydaniu pozytywnej lub negatywnej oceny 
kontroli.
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Poprawka 108
Wim van de Camp

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 8.2.2.2

Tekst proponowany przez Komisję

8.2.2.2 Zadymienie spalin 
Niniejszego wymogu nie 
stosuje się do pojazdów po 
raz pierwszy 
zarejestrowanych lub 
dopuszczonych do ruchu 
przed dniem 1 stycznia 1980 
r.

a) Zadymienie spalin mierzy 
się podczas swobodnego 
przyspieszania (bez 
obciążenia, od obrotów 
biegu jałowego do prędkości 
maksymalnej) z dźwignią 
zmiany biegów w położeniu 
neutralnym i z włączonym 
sprzęgłem;

a) W przypadku 
pojazdów po raz 
pierwszy 
zarejestrowanych lub 
dopuszczonych do 
ruchu po dniu 
określonym w 
wymogach

b) Wstępne przygotowanie 
pojazdu:

poziom zadymienia 
przekracza poziom 
podany na tabliczce 
producenta 
umieszczonej w 
pojeździe;

1. Pojazdy można badać bez 
wstępnego 
przygotowywania, chociaż 
ze względów 
bezpieczeństwa należy 
sprawdzić, czy silnik jest 
rozgrzany i w 
zadowalającym stanie 
technicznym.

b) W przypadku braku 
danych lub gdy wymogi
nie zezwalają na 
stosowanie wartości 
odniesienia

2. Wymogi dotyczące 
przygotowania wstępnego:

dla silników 
wolnossących: 2,5 m-1,

dla silników 
turbodoładowanych: 3,0 
m-1,

lub, w przypadku 
pojazdów określonych 
w wymogach lub

(i) silnik powinien być w 
pełni rozgrzany, na przykład 
temperatura oleju silnika 
mierzona za pomocą sondy 
umieszczonej w rurce 
wskaźnika poziomu oleju 
powinna wynosić co 
najmniej 80 °C lub, jeśli jest 
niższa, odpowiadać 
normalnej pracy silnika, lub 
temperatura bloku silnika 
określana za pomocą 

po raz pierwszy 
zarejestrowanych lub 
dopuszczonych do 
ruchu po dniu 
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określonym w 
wymogach,

pomiaru poziomu 
promieniowania 
podczerwonego powinna 
odpowiadać co najmniej 
temperaturze równoważnej. 
Jeśli, ze względu na układ 
silnika, pomiar ten jest 
niewykonalny, to 
temperaturę odpowiadającą 
normalnej pracy silnika 
można określić innymi 
sposobami, na przykład na 
podstawie działania 
wentylatora silnika;

1,5 m-1,7

(ii) układ wydechowy należy 
przedmuchać poprzez co 
najmniej trzykrotne 
zwiększenie obrotów lub za 
pomocą innej równoważnej 
metody.

c) Procedura badania:

1. Przed rozpoczęciem cyklu 
swobodnego zwiększania 
obrotów silnik i ewentualne 
turbosprężarki powinny 
pracować na obrotach biegu 
jałowego. W przypadku 
silników wysokoprężnych o 
dużej mocy oznacza to 
odczekanie co najmniej 10 
sekund po zwolnieniu pedału 
przyspieszenia.

2. W celu rozpoczęcia 
każdego cyklu swobodnego 
zwiększania obrotów należy 
nacisnąć pedał 
przyspieszenia do oporu, 
szybko i płynnie (w czasie 
krótszym od jednej 
sekundy), lecz nie 
gwałtownie, tak aby uzyskać 
maksymalną dawkę paliwa, 
jaką może podać pompa 
wtryskowa.
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3. Podczas każdego cyklu 
swobodnego zwiększania 
obrotów pedał 
przyspieszenia należy 
zwolnić po osiągnięciu przez 
silnik maksymalnej 
prędkości obrotowej lub, w 
przypadku pojazdów z 
automatyczną skrzynią 
biegów, prędkości podanej 
przez producenta, lub, jeśli 
nie została podana, dwóch 
trzecich prędkości 
maksymalnej. Można to 
sprawdzić poprzez odczyt 
prędkości obrotowej silnika 
lub pozostawienie 
wystarczającej ilości czasu 
od początku naciśnięcia 
pedału przyspieszenia do 
jego zwolnienia, co w 
przypadku pojazdów 
kategorii 1 i 2 z załącznika 1 
wynosi co najmniej dwie 
sekundy..
4. Pojazdy uznaje się za 
niespełniające wymogów 
tylko wtedy, jeżeli średnie 
arytmetyczne z co najmniej 
trzech ostatnich cykli 
swobodnego zwiększania 
obrotów przekraczają 
wartość dopuszczalną. 
Można to obliczyć poprzez 
pominięcie każdego 
pomiaru, który znacząco 
odbiega od średniej z 
pomiarów lub od wyniku 
innego obliczenia 
statystycznego 
uwzględniającego rozrzut 
pomiarów. Państwa 
członkowskie mogą 
ograniczyć liczbę cykli 
badań.
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5. Aby uniknąć zbędnych 
badań, państwa 
członkowskie mogą 
zakwestionować pojazdy, dla 
których zmierzone wartości 
znacznie przekraczają 
wartości dopuszczalne po 
mniej, niż trzech cyklach 
swobodnego zwiększania 
obrotów lub po cyklach 
przedmuchiwania. Podobnie 
w celu uniknięcia zbędnych 
badań, państwa 
członkowskie mogą ocenić 
pozytywnie pojazdy, dla 
których zmierzone wartości 
są znacznie niższe od 
wartości dopuszczalnych po 
mniej, niż trzech cyklach 
swobodnego zwiększania 
obrotów lub po cyklach 
przedmuchiwania.

Poprawka Parlamentu

8.2.2.2 Zadymienie spalin 
Niniejszego wymogu nie 
stosuje się do pojazdów po 
raz pierwszy 
zarejestrowanych lub 
dopuszczonych do ruchu 
przed dniem 1 stycznia 1980 
r.

a) Zadymienie spalin mierzy 
się podczas swobodnego 
przyspieszania (bez 
obciążenia, od obrotów biegu 
jałowego do prędkości 
maksymalnej) z dźwignią 
zmiany biegów w położeniu 
neutralnym i z włączonym 
sprzęgłem. Nawet w 
połączeniu z OBD takie 
badanie rury wydechowej 
zawsze pozostaje 
podstawową metodą oceny 
emisji spalin silników.

a) w przypadku 
pojazdów po raz 
pierwszy 
zarejestrowanych lub 
dopuszczonych do 
ruchu po dniu 
określonym w 
wymogach

b) Wstępne przygotowanie 
pojazdu:

poziom zadymienia 
przekracza poziom 
podany na tabliczce 
producenta 
umieszczonej w 
pojeździe;

1. Pojazdy można badać bez 
wstępnego przygotowywania, 
chociaż ze względów 

b) W przypadku braku 
danych lub gdy 
wymogi nie zezwalają 
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bezpieczeństwa należy 
sprawdzić, czy silnik jest 
rozgrzany i w zadowalającym 
stanie technicznym.

na stosowanie wartości 
odniesienia,

2. Wymogi dotyczące 
przygotowania wstępnego:

dla silników 
wolnossących: 2,5 m-1,

dla silników 
turbodoładowanych: 
3,0 m-1,

lub, w przypadku 
pojazdów określonych 
w wymogach lub
w przypadku pojazdów 
po raz pierwszy 
zarejestrowanych lub 
dopuszczonych do 
ruchu po dniu 
określonym w 
wymogach,

1,5 m-1,7

lub

(i) silnik powinien być w 
pełni rozgrzany; na przykład 
temperatura oleju silnika 
mierzona za pomocą sondy 
umieszczonej w rurce 
wskaźnika poziomu oleju 
powinna wynosić co najmniej 
80°C lub jeśli jest niższa, 
odpowiadać normalnej pracy 
silnika, lub temperatura 
bloku silnika określana za 
pomocą pomiaru poziomu 
promieniowania 
podczerwonego powinna 
odpowiadać co najmniej 
temperaturze równoważnej. 
Jeśli, ze względu na układ 
silnika, pomiar ten jest 
niewykonalny, to temperaturę 
odpowiadającą normalnej 
pracy silnika można określić 
innymi sposobami, na 
przykład na podstawie 
działania wentylatora silnika;

0,2m-1

(ii) układ wydechowy należy 
przedmuchać poprzez co 
najmniej trzykrotne 
zwiększenie obrotów lub za 
pomocą innej równoważnej 
metody.
c) procedura badania:

1. Przed rozpoczęciem cyklu 
swobodnego zwiększania 
obrotów silnik i ewentualne 
turbosprężarki powinny 
pracować na obrotach biegu 
jałowego. W przypadku 
silników wysokoprężnych o 
dużej mocy oznacza to 
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odczekanie co najmniej 10 
sekund po zwolnieniu pedału 
przyspieszenia.
2. W celu rozpoczęcia 
każdego cyklu swobodnego 
zwiększania obrotów należy 
nacisnąć pedał 
przyspieszenia do oporu, 
szybko i płynnie (w czasie 
krótszym od jednej sekundy), 
lecz nie gwałtownie, tak aby 
uzyskać maksymalną dawkę 
paliwa, jaką może podać 
pompa wtryskowa..

3. Podczas każdego cyklu 
swobodnego zwiększania 
obrotów pedał przyspieszenia 
należy zwolnić po 
osiągnięciu przez silnik 
maksymalnej prędkości 
obrotowej lub, w przypadku 
pojazdów z automatyczną 
skrzynią biegów, prędkości 
podanej przez producenta, 
lub, jeśli nie została podana, 
dwóch trzecich prędkości 
maksymalnej. Można to 
sprawdzić poprzez odczyt 
prędkości obrotowej silnika 
lub pozostawienie 
wystarczającej ilości czasu 
od początku naciśnięcia 
pedału przyspieszenia do 
jego zwolnienia, co w 
przypadku pojazdów 
kategorii 1 i 2 z załącznika 1 
wynosi co najmniej dwie 
sekundy.

Poziom emisji NOx 
niezgodny z wymogami

4. Pojazdy uznaje się za 
niespełniające wymogów 
tylko wtedy, jeżeli średnie 
arytmetyczne z co najmniej 
trzech ostatnich cykli 
swobodnego zwiększania 
obrotów przekraczają 
wartość dopuszczalną. 
Można to obliczyć poprzez 

Poziom emisji cząstek 
stałych niezgodny z 
wymogami
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pominięcie każdego pomiaru, 
który znacząco odbiega od 
średniej z pomiarów lub od 
wyniku innego obliczenia 
statystycznego 
uwzględniającego rozrzut 
pomiarów. Państwa 
członkowskie mogą 
ograniczyć liczbę cykli 
badań.

5. Aby uniknąć zbędnych 
badań, państwa członkowskie 
mogą zakwestionować 
pojazdy, dla których 
zmierzone wartości znacznie 
przekraczają wartości 
dopuszczalne po mniej niż 
trzech cyklach swobodnego 
zwiększania obrotów lub po 
cyklach przedmuchiwania. 
Podobnie w celu uniknięcia 
zbędnych badań, państwa 
członkowskie mogą ocenić 
pozytywnie pojazdy, dla 
których zmierzone wartości 
są znacznie niższe od 
wartości dopuszczalnych po 
mniej, niż trzech cyklach 
swobodnego zwiększania 
obrotów lub po cyklach 
przedmuchiwania. Pomiar 
poziomu NOx i cząstek 
stałych za pomocą 
odpowiedniego sprzętu lub 
odpowiednio wyposażonego 
dymomierza z 
wykorzystaniem metody 
badania swobodnego 
przyspieszenia.

Or. en

Uzasadnienie

Pokładowy układ diagnostyczny nie jest w pełni skuteczną metodą oceny emisji, dlatego 
poziom emisji musi być weryfikowany przez pomiar w rurze wydechowej. NOx to szczególnie 
istotny problem dla pojazdów z silnikami Diesla, gdzie niski poziom dymu normalnie skutkuje 
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wysokim poziomem NOx. W przypadku pojazdów wyposażonych w filtr cząstek stałych, ważne 
jest, aby zmierzyć poziom cząstek stałych, a nie wartość zadymienia. Aby zapewnić 
ujednolicone i dokładne pomiary, zarówno temperatura silnika, jak i prędkość obrotowa 
silnika powinny być mierzone w warunkach testowych zalecanych przez producenta pojazdu.

Poprawka 109
Wim van de Camp

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część techniczna – Załącznik V – punkt 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10) Urządzenie do badania skuteczności
amortyzatora.

10) Przyrząd do badania tłumienia i 
pomiaru absorpcji energii drgań 
zawieszenia pojazdu, w celu sprawdzenia 
skuteczności tłumienia elementów układu 
zawieszenia pojazdu.

Or. en

Uzasadnienie

Obiektywna ocena skuteczności tłumienia układu zawieszenia pojazdu jest możliwa jedynie z 
wykorzystaniem przyrządu do badania tłumienia, korzystając ze współczynnika wartości 
tłumienia podanego przez producentów pojazdów, gdy wartość VM przekracza ogólną 
wartość graniczną dla współczynnika tłumienia wynoszącego 0,1.


