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Poprawka 52
Hans-Peter Martin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Wszystkie państwa członkowskie 
posiadają system rejestracji pojazdów 
silnikowych; rejestracja stanowi 
administracyjne zezwolenie na ich 
dopuszczenie do ruchu drogowego
i podczas jej obowiązywania pojazd jest 
zidentyfikowany i opatrzony numerem 
rejestracyjnym. Istnieje jednak wiele 
sprzecznych, skomplikowanych
i uciążliwych krajowych przepisów
w zakresie rejestracji pojazdu.
W konsekwencji problemy związane
z rejestracją pojazdów tworzą bariery na 
rynku wewnętrznym i prowadzą do 
problemów w zakresie swobodnego 
przepływu w ramach Unii pojazdów 
silnikowych zarejestrowanych w innym 
państwie członkowskim.

(1) Wszystkie państwa członkowskie 
posiadają system rejestracji pojazdów 
silnikowych; rejestracja stanowi 
administracyjne zezwolenie na ich 
dopuszczenie do ruchu drogowego
i podczas jej obowiązywania pojazd jest 
zidentyfikowany i opatrzony numerem 
rejestracyjnym. Istnieje jednak wiele 
sprzecznych, skomplikowanych
i uciążliwych krajowych przepisów
w zakresie rejestracji pojazdu.
W konsekwencji problemy związane
z rejestracją pojazdów tworzą bariery na 
rynku wewnętrznym, zwłaszcza jeśli 
chodzi o mobilność siły roboczej,
i prowadzą do problemów w zakresie 
swobodnego przepływu w ramach Unii 
pojazdów silnikowych zarejestrowanych
w innym państwie członkowskim.

Or. de

Poprawka 53
Hans-Peter Martin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Rejestracja pojazdów silnikowych 
zarejestrowanych w innym państwie 
członkowskim jest utrudniona ze względu 
na uciążliwe formalności związane
z rejestracją w państwach członkowskich,
w szczególności ze względu na obowiązek 

(5) Rejestracja pojazdów silnikowych 
zarejestrowanych w innym państwie 
członkowskim jest utrudniona ze względu 
na uciążliwe formalności związane
z rejestracją w państwach członkowskich,
w szczególności ze względu na obowiązek 
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przedstawiania tych pojazdów do badań 
uzupełniających przed rejestracją w celu 
dokonania oceny ich stanu ogólnego lub
w celu ich identyfikacji. W związku
z powyższym konieczne jest ograniczenie 
tych formalności, aby zapewnić swobodny 
przepływ pojazdów silnikowych oraz 
zmniejszenie obciążeń administracyjnych 
dla obywateli, przedsiębiorstw i organów 
rejestrujących. Należy przewidzieć,
w szczególności z myślą o obywatelach lub 
przedsiębiorstwach nabywających pojazd 
silnikowy zarejestrowany w innym 
państwie członkowskim, uproszczoną 
procedurę rejestracji, która obejmie 
uznawanie dokumentów wydawanych
w innym państwie członkowskim
i przeprowadzonych badań przydatności do 
ruchu drogowego, oraz współpracę 
administracyjną między właściwymi 
organami w celu wymiany brakujących 
danych.

przedstawiania tych pojazdów do badań 
uzupełniających przed rejestracją w celu 
dokonania oceny ich stanu ogólnego lub
w celu ich identyfikacji. W związku
z powyższym konieczne jest ograniczenie 
tych formalności, aby zapewnić swobodny 
przepływ pojazdów silnikowych oraz 
zmniejszenie obciążeń administracyjnych
dla obywateli, przedsiębiorstw i organów 
rejestrujących. Należy przewidzieć,
w szczególności z myślą o obywatelach lub 
przedsiębiorstwach nabywających pojazd 
silnikowy zarejestrowany w innym 
państwie członkowskim, uproszczoną oraz 
przyjazną dla konsumentów procedurę 
rejestracji, która obejmie uznawanie 
dokumentów wydawanych w innym 
państwie członkowskim
i przeprowadzonych badań przydatności do 
ruchu drogowego, oraz współpracę 
administracyjną między właściwymi 
organami w celu wymiany brakujących 
danych.

Or. de

Poprawka 54
Othmar Karas, Toine Manders

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) Aby ułatwić obywatelom lub 
przedsiębiorstwom – zwłaszcza tym, które 
nabywają pojazd silnikowy zarejestrowany
w innym państwie członkowskim –
uzyskanie uznania dowodu 
rejestracyjnego, jego format powinien być 
jednolity we wszystkich państwach 
członkowskich zgodnie z dyrektywą Rady 
1999/37/WE.

Or. en
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Uzasadnienie

Jednolity dowód rejestracyjny zapewnia identyfikację posiadacza pojazdu w przypadku 
wypadków drogowych.

Poprawka 55
Toine Manders

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) Obywatelom i przedsiębiorstwom 
należy również zapewnić możliwość 
wyboru między krajowymi a unijnymi 
barwami tablicy rejestracyjnej lub 
tymczasowej tablicy rejestracyjnej
w przypadku przeniesienia, w celu 
dokonania ponownej rejestracji pojazdów 
nabytych w innym państwie członkowskim 
lub – w stosownych przypadkach –
rejestracji tymczasowej w celu
przeniesienia.

Or. en

Poprawka 56
Malcolm Harbour

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6a) W niniejszym rozporządzeniu należy 
uwzględnić brak kompletnej pierwotnej 
dokumentacji w przypadku niektórych 
pojazdów mających wartość historyczną, 
co wynika albo z porzucenia tych 
pojazdów, a następnie przywrócenia ich 
do użytku, albo z ich wyprodukowania 
przed ustanowieniem systemów rejestracji 
państw członkowskich, albo z tego, że 
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pierwotnie były one pojazdami 
wyścigowymi lub wojskowymi. Niniejsze 
rozporządzenie powinno zapewniać 
możliwość legalnego przeniesienia tych 
pojazdów z jednego państwa 
członkowskiego do innego oraz ich 
ponownego zarejestrowania wyłącznie na 
podstawie dostępnych 
udokumentowanych dowodów 
dotyczących daty produkcji lub pierwszej 
rejestracji, jeżeli pojazdy te mają co 
najmniej 30 lat.

Or. en

Uzasadnienie

W przypadku pojazdów mających wartość historyczną konieczny jest wyjątek.

Poprawka 57
Preslav Borissov

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Dla zapewnienia jednolitych 
warunków wykonania niniejszego 
rozporządzenia należy przekazać Komisji 
uprawnienia wykonawcze w celu 
określenia wspólnych procedur
i specyfikacji aplikacji, która jest 
niezbędna dla elektronicznej wymiany 
danych rejestracyjnych pojazdów, w tym 
formatu danych podlegających wymianie, 
procedur technicznych dotyczących 
konsultacji elektronicznych oraz dostępu 
do krajowych elektronicznych rejestrów, 
procedur dostępu i mechanizmów 
zabezpieczenia, jak również w celu 
ustanowienia formatu oraz wzoru 
profesjonalnego dowodu rejestracyjnego 
pojazdów. Uprawnienia te powinny być 
wykonywane zgodnie z rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

(14) Dla zapewnienia jednolitych 
warunków wykonania niniejszego 
rozporządzenia należy przekazać Komisji 
uprawnienia wykonawcze w celu 
określenia wspólnych procedur
i specyfikacji aplikacji – mianowicie 
europejskiego systemu informacji
o pojazdach i prawach jazdy (EUCARIS) 
– która jest niezbędna dla elektronicznej 
wymiany danych rejestracyjnych 
pojazdów, w tym formatu danych 
podlegających wymianie, procedur 
technicznych dotyczących konsultacji 
elektronicznych oraz dostępu do krajowych 
elektronicznych rejestrów, procedur 
dostępu i mechanizmów zabezpieczenia, 
jak również w celu ustanowienia formatu 
oraz wzoru profesjonalnego dowodu 
rejestracyjnego pojazdów. Uprawnienia te 
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182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. 
ustanawiającym przepisy i zasady ogólne 
dotyczące trybu kontroli przez państwa 
członkowskie wykonywania uprawnień 
wykonawczych przez Komisję,

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. en

Poprawka 58
Preslav Borissov

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14a) Komisja i państwa członkowskie 
powinny zapewnić pełne wdrożenie
i funkcjonowanie europejskiego systemu 
informacji o pojazdach i prawach jazdy 
(EUCARIS), aby umożliwić stosowanie go 
do celów niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Przed 2013 r. wszystkie z 27 państw członkowskich Unii Europejskiej powinny były wdrożyć 
EUCARIS w celu wymiany informacji o pojazdach i prawach jazdy, co nie nastąpiło głównie
z powodu problemów organizacyjnych i prawnych.

Poprawka 59
Claudette Abela Baldacchino, Roberta Metsola

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Niniejsze rozporządzenie nie wpływa 
na suwerenne prawa podatkowe państw 
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członkowskich w zakresie naliczania
i pobierania właściwych podatków od 
pojazdów, do których zastosowanie ma 
niniejsze rozporządzenie.

Or. en

Uzasadnienie

Tekst ten najlepiej byłoby umieścić w art. 1 w celu zagwarantowania braku wpływu 
wprowadzenia niniejszego rozporządzenia na prawa podatkowe. Ponieważ celem 
proponowanego rozporządzenia jest uproszczenie formalności i warunków rejestracji 
pojazdów zarejestrowanych już w innych państwach członkowskich, nie powinno ono w żaden 
sposób naruszać prawa do pobierania podatków od pojazdów wjeżdżających do określonego 
państwa członkowskiego.

Poprawka 60
Claudette Abela Baldacchino, Roberta Metsola

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3b. Niniejsze rozporządzenie nie wpływa 
na prawo państw członkowskich do 
podejmowania wszelkich środków 
prawnych niezbędnych do zapobieżenia 
unikaniu opodatkowania w odniesieniu 
do pojazdów, do których zastosowanie ma 
niniejsze rozporządzenie.

Or. en

Uzasadnienie

Odniesienie do prawa państw członkowskich do podejmowania niezbędnych środków
w przypadkach, w których dochodzi do unikania opodatkowania, najlepiej byłoby umieścić
w art. 1, aby nie dopuścić do sytuacji, w których proponowane rozporządzenie może w sposób 
niezamierzony powodować praktyki skutkujące unikaniem opodatkowania.

Poprawka 61
Toine Manders
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) „posiadacz dowodu rejestracyjnego” 
oznacza osobę, na której nazwisko lub 
nazwę pojazd jest zarejestrowany
w państwie członkowskim;

3) „posiadacz dowodu rejestracyjnego” 
oznacza osobę fizyczną lub prawną, na 
której nazwisko lub nazwę pojazd jest 
zarejestrowany w państwie członkowskim;
w przypadku leasingu „posiadacz dowodu 
rejestracyjnego” oznacza również osobę 
fizyczną lub prawną, która wzięła pojazd
w tymczasowe posiadanie na podstawie 
umowy;

Or. en

Poprawka 62
Ildikó Gáll-Pelcz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a) „posiadacz pojazdu” oznacza osobę
różną od osoby wpisanej do rejestru, 
figurującą w dowodzie rejestracyjnym.

Or. hu

Uzasadnienie

Art. 2 ust. 3 wniosku Komisji definiuje jako posiadacza dowodu rejestracyjnego osobę, na 
nazwisko której pojazd został wpisany do rejestru. W praktyce jednak osoba figurująca
w dowodzie rejestracyjnym może być różna od osoby, na nazwisko której pojazd został ujęty
w ewidencji. Przykładem tego jest leasing, w przypadku którego osoba ujęta w ewidencji jest 
właścicielem, natomiast posiadaczem jest posiadacz dowodu rejestracyjnego.

Poprawka 63
Sirpa Pietikäinen

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

1. Państwo członkowskie może wymagać 
rejestracji na swoim terytorium pojazdu 
zarejestrowanego w innym państwie 
członkowskim, wyłącznie jeżeli posiadacz 
dowodu rejestracyjnego posiada miejsce 
zamieszkania na terytorium tego państwa.

1. Państwo członkowskie może wymagać 
rejestracji na swoim terytorium pojazdu 
zarejestrowanego w innym państwie 
członkowskim, wyłącznie jeżeli posiadacz 
dowodu rejestracyjnego lub użytkownik 
pojazdu posiada miejsce zamieszkania na 
terytorium tego państwa.

Or. fi

Poprawka 64
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwo członkowskie, w którym 
posiadacz dowodu rejestracyjnego posiada 
miejsce zamieszkania lub siedzibę, jest 
jednym z poniższych miejsc:

Państwo członkowskie, w którym 
posiadacz dowodu rejestracyjnego lub 
użytkownik pojazdu posiada miejsce 
zamieszkania lub siedzibę, jest jednym
z poniższych miejsc:

Or. fi

Poprawka 65
Daniël van der Stoep

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera d – podpunkt ii a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iia) warunki określone w ppkt (i) i (ii) nie 
naruszają prawa państw członkowskich 
do określenia przy pomocy prawa 
krajowego dodatkowych wymagań, 
dotyczących ustalania miejsca pobytu 
osoby fizycznej.

Or. nl
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Poprawka 66
Lara Comi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Według uznania państwa 
członkowskiego w przypadku osoby 
fizycznej jedynym kryterium określania 
miejsca zamieszkania może być kryterium 
figurowania w ewidencji ludności, 
natomiast w przypadku oddziału lub innej 
części przedsiębiorstwa osoby prawnej 
ważność dowodu rejestracyjnego może być 
ograniczona do poruszania się po 
terytorium tego państwa członkowskiego. 
Państwo członkowskie może,
z zachowaniem wyżej wskazanego 
ograniczenia, zezwolić na rejestrację 
pojazdu obywatelowi UE niebędącemu 
rezydentem, który chce mieć pojazd do 
dyspozycji w tym państwie.

Or. it

Uzasadnienie

Przepisy europejskie dotyczące pobytu obywateli UE w państwach członkowskich stanowią, 
że państwa te mogą dokonać ich rejestracji w ewidencji ludności, jeżeli ich pobyt trwa dłużej 
niż 3 miesiące, dlatego należy zezwolić na stosowanie takiego kryterium, które jest kryterium 
„rejestracyjnym” i pewnym, przy określaniu prawa do rejestracji pojazdu. Jednocześnie
z oczywistych powodów należy pozostawić możliwość posiadania pojazdu w innym państwie 
członkowskim, niezależnie od miejsca zamieszkania.

Poprawka 67
Lara Comi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 b (nowy)



PE513.178v01-00 12/43 AM\938979PL.doc

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2b. W ruchu transgranicznym kierowca 
pojazdu musi być w stanie 
udokumentować legalność posiadania
i użytkowania pojazdu. Państwa 
członkowskie mogą wprowadzić
i uregulować przepisami kontrole 
pojazdów zarejestrowanych w innym 
państwie członkowskim i poruszających 
się po ich terytorium, mając prawo do 
uzyskania niezbędnych informacji i do 
zatrzymania – jeśli uznają to za konieczne 
– dowodu rejestracyjnego na okres nie 
dłuższy niż 30 dni, zezwalając
w międzyczasie na tymczasowe 
uczestnictwo w ruchu, jeżeli kierowcą 
pojazdu jest osoba fizyczna figurująca
w ewidencji ludności lub posiadająca 
prawo jazdy wydane przez to państwo lub
z której dokumentów nie wynika miejsce 
zamieszkania za granicą lub tytuł 
posiadania pojazdu. W przypadku 
stwierdzenia nieprawidłowości
w użytkowaniu lub rejestracji pojazdu 
dowód rejestracyjny zostaje odebrany.
O tymczasowym zatrzymaniu i 
o odebraniu dowodu rejestracyjnego 
zostaje poinformowane państwo 
członkowskie, w którym została dokonana 
rejestracja.

Or. it

Uzasadnienie

Istnieje tylko jeden prosty i skuteczny sposób zapobiegania obchodzeniu przepisów, 
oszustwom itp. związanym z posiadaniem i użytkowaniem (a więc z prawidłową rejestracją) 
pojazdów w Unii Europejskiej, mianowicie odpowiedzialność będzie spoczywać na 
właścicielach pojazdów oraz kierowcach prowadzących pojazd w kraju innym niż kraj jego 
rejestracji, co ułatwi przeprowadzanie kontroli.

Poprawka 68
Catherine Stihler
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli posiadacz dowodu rejestracyjnego 
przenosi miejsce zamieszkania do innego 
państwa członkowskiego, zwraca się on
o rejestrację pojazdu zarejestrowanego
w innym państwie członkowskim
w terminie sześciu miesięcy od swojego 
przybycia.

Jeżeli posiadacz dowodu rejestracyjnego 
przenosi miejsce zamieszkania do innego 
państwa członkowskiego:

a) niezwłocznie informuje właściwy organ 
rejestracji tego państwa członkowskiego;
b) zwraca się o rejestrację pojazdu 
zarejestrowanego w innym państwie 
członkowskim w terminie trzech miesięcy 
od swojego przybycia.

Or. en

Poprawka 69
Ildikó Gáll-Pelcz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli posiadacz dowodu rejestracyjnego 
przenosi miejsce zamieszkania do innego 
państwa członkowskiego, zwraca się on
o rejestrację pojazdu zarejestrowanego
w innym państwie członkowskim
w terminie sześciu miesięcy od swojego 
przybycia.

Jeżeli posiadacz dowodu rejestracyjnego 
bądź posiadacz pojazdu przenosi miejsce 
zamieszkania do innego państwa 
członkowskiego, zwraca się on
o rejestrację pojazdu zarejestrowanego
w innym państwie członkowskim
w terminie trzech miesięcy od swojego 
przybycia.

Or. hu

Uzasadnienie

Art. 7 dyrektywy 2004/38/WE gwarantuje obywatelom Unii możliwość pobytu w innym 
państwie członkowskim. Praktyka pokazuje, że licząc od zgłoszenia pobytu, na wprowadzenie 
pojazdu do ewidencji potrzeba kolejnych trzech miesięcy.
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Poprawka 70
Andreas Schwab

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli posiadacz dowodu rejestracyjnego 
przenosi miejsce zamieszkania do innego 
państwa członkowskiego, zwraca się on
o rejestrację pojazdu zarejestrowanego
w innym państwie członkowskim
w terminie sześciu miesięcy od swojego 
przybycia.

Jeżeli posiadacz dowodu rejestracyjnego 
przenosi miejsce zamieszkania do innego 
państwa członkowskiego, zwraca się on
o rejestrację pojazdu zarejestrowanego
w innym państwie członkowskim
w terminie trzech miesięcy od swojego 
przybycia.

Or. de

Poprawka 71
Malcolm Harbour

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli posiadacz dowodu rejestracyjnego 
przenosi miejsce zamieszkania do innego 
państwa członkowskiego, zwraca się on
o rejestrację pojazdu zarejestrowanego
w innym państwie członkowskim
w terminie sześciu miesięcy od swojego 
przybycia.

Jeżeli posiadacz dowodu rejestracyjnego 
przenosi miejsce zamieszkania do innego 
państwa członkowskiego, zwraca się on
o rejestrację pojazdu zarejestrowanego
w innym państwie członkowskim
w terminie sześciu miesięcy od swojego 
przybycia. Państwa członkowskie mogą 
określić krótszy termin składania 
wniosków o ponowną rejestrację.

Or. en

Uzasadnienie

Ponieważ niniejszy akt jest rozporządzaniem, ma on bezpośrednie zastosowanie w przepisach 
prawa państw członkowskich, a zatem konieczne jest uwzględnienie przypadków, w których 
państwa wymagają już niezwłocznej ponownej rejestracji lub określają krótki termin. 
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Poprawka 72
Ildikó Gáll-Pelcz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku zmiany właściciela pojazdu 
zarejestrowanego w danym państwie 
członkowskim i przeniesienia tego pojazdu 
do innego państwa członkowskiego, które
jest miejscem zamieszkania nowego 
właściciela pojazdu, nowy właściciel 
zwraca się o rejestrację pojazdu
w terminie 30 dni od przeniesienia
pojazdu.

Or. en

Poprawka 73
Ildikó Gáll-Pelcz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W okresie, o którym mowa w ustępie 
pierwszym, używanie pojazdu nie jest 
ograniczone.

W okresach, o których mowa w akapicie 
pierwszym i drugim, używanie pojazdu nie 
jest ograniczone z powodów związanych
z rejestracją pojazdu.

Or. en

Poprawka 74
Othmar Karas, Toine Manders

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Państwa członkowskie nakładają 
skuteczne, proporcjonalne i odstraszające 
sankcje, jeżeli posiadacz dowodu 
rejestracyjnego nie zarejestruje ponownie 
swojego pojazdu w terminie określonym
w art. 4 ust. 1. Sankcje te mogą 
obejmować kary lub ograniczone 
używanie pojazdu do czasu skutecznego 
złożenia wniosku o ponowną rejestrację.

Or. en

Uzasadnienie

Należy określić zachętę do przestrzegania wymogów niniejszego rozporządzenia lub kary, 
jeśli posiadacze pojazdów nie zarejestrują ich ponownie w terminie.

Poprawka 75
Preslav Borissov

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Organ rejestracji pojazdów uznaje 
świadectwa badania przydatności do 
ruchu drogowego wydane w innych 
państwach członkowskich zgodnie
z rozporządzeniem 2013/xx/UE1.
__________________
1 Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady
w sprawie okresowych badań przydatności 
do ruchu drogowego pojazdów 
silnikowych i ich przyczep oraz 
uchylającego dyrektywę 2009/40/WE 
(2012/0184(COD)).

Or. en
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Poprawka 76
Malcolm Harbour

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. W przypadku otrzymania wniosku
o ponowną rejestrację pojazdu, który 
pochodzi z innego państwa 
członkowskiego, organy rejestracji uznają 
świadectwo przydatności do ruchu 
drogowego tego pojazdu po stwierdzeniu 
ważności świadectwa w momencie 
ponownej rejestracji. Przydatność do 
ruchu drogowego jest uznawana na taki 
sam okres jak na oryginalnym 
świadectwie, chyba że ważność 
świadectwa przekracza maksymalną 
uznaną prawnie ważność świadectwa
w państwie członkowskim, w którym 
pojazd ma być ponownie zarejestrowany.
W takim przypadku ważność świadectwa 
jest wyrównywana w dół i obliczana od 
dnia, w którym pojazd otrzymał 
oryginalne świadectwo przydatności do 
ruchu drogowego. Przed datą 
wprowadzenia w życie niniejszego 
rozporządzenia państwa członkowskie 
powiadamiają się nawzajem o uznawanym 
przez ich właściwe organy formacie 
świadectwa przydatności do ruchu 
drogowego, a także przekazują instrukcje 
dotyczące weryfikacji autentyczności.

Or. en

Uzasadnienie

Jest to tekst przyjęty przez komisję TRAN w przypadku rozporządzenia w sprawie badań 
przydatności pojazdów do ruchu drogowego, w odniesieniu do wzajemnego uznawania 
świadectw badania przydatności do ruchu drogowego. Poprawka ta zapewnia spójność tego 
przepisu, który miał przede wszystkim na celu ułatwienie ponownej rejestracji pojazdów 
silnikowych w Unii.
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Poprawka 77
Toine Manders

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 4 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Organy rejestracji pojazdów mogą 
przeprowadzać kontrole fizyczne pojazdu 
zarejestrowanego w innym państwie 
członkowskim przed jego rejestracją 
jedynie w następujących przypadkach:

4. Organy rejestracji pojazdów mogą 
dokonać identyfikacji pojazdu przed 
rejestracją pojazdu z innego państwa 
członkowskiego. Organy rejestracji 
pojazdów mogą przeprowadzać kontrole
techniczne pojazdu zarejestrowanego
w innym państwie członkowskim przed 
jego rejestracją jedynie w następujących 
przypadkach:

Or. en

Poprawka 78
Lara Comi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Gdy państwo członkowskie zostanie 
powiadomione o rejestracji w innym 
państwie członkowskim zgodnie z ust. 5, 
bezzwłocznie anuluje rejestrację pojazdu 
na swoim terytorium. Pozostają w mocy 
krajowe procedury wykreślania z rejestru 
pojazdów.

Or. it

Uzasadnienie

Bez uszczerbku dla obowiązku automatycznego powiadomienia zostają zachowane krajowe 
procedury wykreślania pojazdu z rejestrów krajowych, aby nie sprzyjać oszustwom, a przede 
wszystkim, aby zapewnić ochronę kredytów na pojazd i zabezpieczonych pojazdem (np. zakup 
pojazdu na raty, które nie zostały jeszcze w całości spłacone).
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Poprawka 79
Lara Comi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 4a
Wybór tablicy rejestracyjnej pojazdu

1. Państwa członkowskie oferują 
możliwość ponownej rejestracji pojazdu
z tablicami w barwach krajowych albo 
unijnych, również spersonalizowanymi. 
2. Gdy oferowana jest tablica 
rejestracyjna w barwach unijnych, 
zawiera ona żółte symbole na niebieskim 
tle, zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) 
nr 2411/98.
3. Wybór, o którym mowa w ust. 1, 
pozostaje bez uszczerbku dla prawa 
państw członkowskich do określenia 
krajowych wzorów symboli.

Or. it

Uzasadnienie

Warto umożliwić niektórym przedsiębiorstwom, takim jak firmy wynajmujące pojazdy lub 
firmy leasingowe, wyposażanie pojazdów w tablice rejestracyjne we wspólnych barwach. 
Umożliwiłoby to przedsiębiorstwom zapewnienie jednolitego wyglądu ich parku 
samochodowego. Rejestracja pojazdu pozostaje w gestii państwa członkowskiego, w którym 
jest on rejestrowany. Ponadto umożliwia się tym przedsiębiorstwom, jak również każdemu 
innemu podmiotowi, uzyskanie spersonalizowanych tablic rejestracyjnych, podobnie jak ma to 
już miejsce w innych państwach członkowskich.

Poprawka 80
Catherine Stihler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera d – podpunkt iii a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iiia) pojazd nie posiada ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej.

Or. en

Poprawka 81
Daniël van der Stoep

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) jeżeli na odmowę zezwala – bez 
względu na przyczynę – prawo krajowe 
państwa członkowskiego.

Or. nl

Poprawka 82
Daniël van der Stoep

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Każda decyzja podjęta przez organ 
rejestracji pojazdów w sprawie odmowy 
rejestracji pojazdu zarejestrowanego
w innym państwie członkowskim jest 
należycie uzasadniona. Zainteresowana 
osoba może w ciągu jednego miesiąca od 
daty otrzymania negatywnej decyzji 
zwrócić się do właściwego organu 
rejestracji pojazdów o dokonanie 
przeglądu decyzji. Wniosek zawiera 
powody uzasadniające taki przegląd.
W ciągu jednego miesiąca od otrzymania 
takiego wniosku właściwy organ 
rejestracji pojazdów potwierdza lub 

skreślony
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unieważnia swoją decyzję.

Or. nl

Poprawka 83
Hans-Peter Martin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 - ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Każda decyzja podjęta przez organ 
rejestracji pojazdów w sprawie odmowy 
rejestracji pojazdu zarejestrowanego
w innym państwie członkowskim jest 
należycie uzasadniona. Zainteresowana 
osoba może w ciągu jednego miesiąca od 
daty otrzymania negatywnej decyzji 
zwrócić się do właściwego organu 
rejestracji pojazdów o dokonanie przeglądu 
decyzji. Wniosek zawiera powody 
uzasadniające taki przegląd. W ciągu 
jednego miesiąca od otrzymania takiego 
wniosku właściwy organ rejestracji 
pojazdów potwierdza lub unieważnia 
swoją decyzję.

2. Każda decyzja podjęta przez organ 
rejestracji pojazdów w sprawie odmowy 
rejestracji pojazdu zarejestrowanego
w innym państwie członkowskim jest 
należycie uzasadniona. Zainteresowana 
osoba może w ciągu trzech miesięcy od 
daty otrzymania negatywnej decyzji 
zwrócić się do właściwego organu 
rejestracji pojazdów o dokonanie przeglądu 
decyzji. Wniosek zawiera powody 
uzasadniające taki przegląd. W ciągu 
trzech miesięcy od otrzymania takiego 
wniosku właściwy organ rejestracji 
pojazdów potwierdza lub unieważnia 
swoją decyzję.

Or. de

Poprawka 84
Othmar Karas, Andreas Schwab

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Każda decyzja podjęta przez organ 
rejestracji pojazdów w sprawie odmowy 
rejestracji pojazdu zarejestrowanego
w innym państwie członkowskim jest 
należycie uzasadniona. Zainteresowana 
osoba może w ciągu jednego miesiąca od 

2. Każda decyzja podjęta przez organ 
rejestracji pojazdów w sprawie odmowy 
rejestracji pojazdu zarejestrowanego
w innym państwie członkowskim jest 
należycie uzasadniona. Zainteresowana 
osoba może w ciągu jednego miesiąca od 
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daty otrzymania negatywnej decyzji 
zwrócić się do właściwego organu 
rejestracji pojazdów o dokonanie przeglądu 
decyzji. Wniosek zawiera powody 
uzasadniające taki przegląd. W ciągu 
jednego miesiąca od otrzymania takiego 
wniosku właściwy organ rejestracji 
pojazdów potwierdza lub unieważnia 
swoją decyzję.

daty otrzymania negatywnej decyzji 
zwrócić się do właściwego organu 
rejestracji pojazdów o dokonanie przeglądu 
decyzji. Wniosek zawiera powody 
uzasadniające taki przegląd. W ciągu 
jednego miesiąca od otrzymania takiego 
wniosku właściwy organ rejestracji 
pojazdów potwierdza lub unieważnia 
swoją decyzję. W ciągu miesiąca od 
otrzymania takiego wniosku przez 
właściwy organ rejestracji pojazdów 
pojazd nie jest używany na drogach 
publicznych.

Or. en

Uzasadnienie

W przypadkach, w których pojazd jest poważnie uszkodzony lub zniszczony lub upłynęła data 
ważności obowiązkowego świadectwa przydatności do ruchu drogowego, pojazd nie powinien 
być używany na drogach publicznych ze względów bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Poprawka 85
Catherine Stihler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Każda decyzja podjęta przez organ 
rejestracji pojazdów w sprawie odmowy 
rejestracji pojazdu zarejestrowanego
w innym państwie członkowskim jest 
należycie uzasadniona. Zainteresowana 
osoba może w ciągu jednego miesiąca od 
daty otrzymania negatywnej decyzji 
zwrócić się do właściwego organu 
rejestracji pojazdów o dokonanie przeglądu 
decyzji. Wniosek zawiera powody 
uzasadniające taki przegląd. W ciągu 
jednego miesiąca od otrzymania takiego 
wniosku właściwy organ rejestracji 
pojazdów potwierdza lub unieważnia 
swoją decyzję.

2. Każda decyzja podjęta przez organ 
rejestracji pojazdów w sprawie odmowy 
rejestracji pojazdu zarejestrowanego
w innym państwie członkowskim jest 
należycie uzasadniona. Zainteresowana 
osoba może w ciągu jednego miesiąca od 
daty otrzymania negatywnej decyzji 
zwrócić się do właściwego organu 
rejestracji pojazdów o dokonanie przeglądu 
decyzji. Wniosek zawiera powody 
uzasadniające taki przegląd. W ciągu 
jednego miesiąca od otrzymania takiego 
wniosku właściwy organ rejestracji 
pojazdów potwierdza lub unieważnia 
swoją decyzję. Podczas przeglądu decyzji 
odmownej pojazd nie jest używany na 
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drogach publicznych.

Or. en

Poprawka 86
Catherine Stihler

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Państwa członkowskie stosują 
proporcjonalne i odstraszające kary za 
niezłożenie wniosku o ponowną 
rejestrację w terminie określonym w art. 4 
ust. 1. Kary takie mogą obejmować 
grzywnę i tymczasową konfiskatę pojazdu 
do czasu skutecznego złożenia wniosku
o ponowną rejestrację. Kary te nie są 
stosowane lub ich koszty podlegają 
zwrotowi, jeżeli brak dokonania ponownej 
rejestracji wynika z błędu po stronie 
właściwego organu państwa 
członkowskiego.

Or. en

Poprawka 87
Ildikó Gáll-Pelcz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każda osoba, która nabyła pojazd
w innym państwie członkowskim, a pojazd 
ten nie posiada dowodu rejestracyjnego, 
może zwrócić się do organu rejestracji 
pojazdów o wydanie tymczasowego 
dowodu rejestracyjnego w celu 
przeniesienia pojazdu do innego państwa 
członkowskiego. Tymczasowy dowód 

1. Każda osoba, która nabyła pojazd
w innym państwie członkowskim, a pojazd 
ten nie posiada dowodu rejestracyjnego, 
może zwrócić się do organu rejestracji
pojazdów danego państwa 
członkowskiego, w którym zakupiony był 
pojazd, o wydanie tymczasowego dowodu 
rejestracyjnego w celu przeniesienia 



PE513.178v01-00 24/43 AM\938979PL.doc

PL

rejestracyjny jest ważny przez okres 30 
dni.

pojazdu do innego państwa 
członkowskiego. Tymczasowy dowód 
rejestracyjny jest ważny przez okres 30 
dni.

Or. hu

Uzasadnienie

Kraj przeznaczenia nie dysponuje danymi zakupionego pojazdu. Danymi zakupionego 
pojazdu dysponuje ten kraj, w którym po raz ostatni ewidencjonowano pojazd (kraj 
pochodzenia). Wydaje się więc zasadne, żeby organ tego właśnie kraju wydał tymczasowy 
dowód rejestracyjny.

Poprawka 88
Preslav Borissov

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każda osoba, która nabyła pojazd
w innym państwie członkowskim, a pojazd 
ten nie posiada dowodu rejestracyjnego, 
może zwrócić się do organu rejestracji 
pojazdów o wydanie tymczasowego 
dowodu rejestracyjnego w celu 
przeniesienia pojazdu do innego państwa 
członkowskiego. Tymczasowy dowód 
rejestracyjny jest ważny przez okres 30 
dni.

1. Każda osoba, która nabyła pojazd
w innym państwie członkowskim, a pojazd 
ten nie posiada dowodu rejestracyjnego, 
może zwrócić się do organu rejestracji 
pojazdów o wydanie tymczasowego 
dowodu rejestracyjnego w celu 
przeniesienia pojazdu do innego państwa 
członkowskiego. Tymczasowy dowód 
rejestracyjny jest ważny przez okres 30 dni
i uznawany przez wszystkie państwa 
członkowskie.

Or. en

Poprawka 89
Lara Comi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każda osoba, która nabyła pojazd
w innym państwie członkowskim, a pojazd 
ten nie posiada dowodu rejestracyjnego, 
może zwrócić się do organu rejestracji 
pojazdów o wydanie tymczasowego 
dowodu rejestracyjnego w celu 
przeniesienia pojazdu do innego państwa 
członkowskiego. Tymczasowy dowód 
rejestracyjny jest ważny przez okres 30 
dni.

1. Każda osoba, która nabyła pojazd
w innym państwie członkowskim, a pojazd 
ten nie posiada dowodu rejestracyjnego, 
może zwrócić się do organu rejestracji 
pojazdów tego państwa członkowskiego
o wydanie tymczasowego dowodu 
rejestracyjnego w celu przeniesienia 
pojazdu do państwa członkowskiego,
w którym znajduje się miejsce 
zamieszkania tej osoby, i w celu 
dokonania tam jego rejestracji. 
Tymczasowy dowód rejestracyjny jest 
ważny przez okres 30 dni.

Or. it

Uzasadnienie

Każdy musi mieć możliwość dokonania tymczasowej rejestracji pojazdu, o ile jest to 
uzasadnione i pod warunkiem, że nie prowadzi to do nadużyć lub spekulacji.

Poprawka 90
Othmar Karas, Toine Manders

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadkach pojazdów innych niż 
zakupione akapit pierwszy ma również 
zastosowanie do pojazdów nabytych
w drodze dziedziczenia, w drodze wygranej 
lub darowizny, o ile posiadacz może 
udowodnić legalne użytkowanie lub
posiadanie pojazdu.

Or. en

Poprawka 91
Othmar Karas, Andreas Schwab, Toine Manders
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Po wygaśnięciu tymczasowego dowodu 
rejestracyjnego posiadacz pojazdu jest 
zobowiązany do zarejestrowania swojego 
pojazdu w państwie członkowskim jego 
przeznaczenia.

Or. en

Uzasadnienie

Należy precyzyjnie określić, że po wygaśnięciu tymczasowego dowodu rejestracyjnego 
samochód nadal podlega obowiązkowi właściwej rejestracji w państwie członkowskim jego 
przeznaczenia.

Poprawka 92
Othmar Karas, Andreas Schwab, Toine Manders

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) jeżeli pojazd nie posiada 
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej,
a ubezpieczenie takie stanowi warunek 
rejestracji pojazdu.

Or. en

Uzasadnienie

Ta podstawa odmowy, wprowadzona w art. 5, powinna również obowiązywać przy 
wydawaniu tymczasowego dowodu rejestracyjnego, ponieważ ubezpieczenie 
odpowiedzialności cywilnej w przypadku pojazdów silnikowych przyczynia się do ochrony 
ofiar wypadków drogowych. 

Poprawka 93
Catherine Stihler
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) jeżeli pojazd nie posiada 
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Or. en

Poprawka 94
Daniël van der Stoep

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3 – litera b a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) jeżeli na odmowę zezwala – bez 
względu na przyczynę – prawo krajowe 
państwa członkowskiego.

Or. nl

Poprawka 95
Malcolm Harbour

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Dla celów rejestracji pojazdu 
zarejestrowanego w innym państwie 
członkowskim organy rejestracji pojazdów 
udzielają organom rejestracji pojazdów 
pozostałych państw członkowskich dostępu 
do danych przechowywanych
w oficjalnych rejestrach pojazdów
w zakresie poszczególnych danych 
określonych w załączniku I.

1. Dla celów rejestracji pojazdu 
zarejestrowanego w innym państwie 
członkowskim organy rejestracji pojazdów 
udzielają organom rejestracji pojazdów 
pozostałych państw członkowskich dostępu 
do danych przechowywanych
w oficjalnych rejestrach pojazdów
w zakresie poszczególnych danych 
określonych w pkt 1–34, 44 i 48–60 
załącznika I. Mogą one udzielić organom 
rejestracji pojazdów pozostałych państw 
członkowskich dostępu do danych 
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przechowywanych w oficjalnych 
rejestrach pojazdów w zakresie 
poszczególnych danych określonych
w pkt 35–43, 45–47 i 61 załącznika I.
Dla celów akapitu pierwszego organy 
rejestracji pojazdów gromadzą dane
w zakresie poszczególnych danych 
określonych w pkt 1–34, 44 i 48–60 
załącznika I. Mogą one gromadzić dane
w zakresie poszczególnych danych 
określonych w pkt 35–43, 45–47 i 61 
załącznika I.

Or. en

Poprawka 96
Preslav Borissov

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dla celów ust. 1 organy rejestracji 
pojazdów stosują aplikację, jak określono
w załączniku II.

Dla celów ust. 1 organy rejestracji 
pojazdów stosują europejski system 
informacji o pojazdach i prawach jazdy 
(EUCARIS), jak określono w załączniku 
II.

Or. en

Poprawka 97
Preslav Borissov

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja i państwa członkowskie 
zapewniają wdrożenie przez wszystkie 
państwa członkowskie europejskiego 
systemu informacji o pojazdach i prawach 
jazdy (EUCARIS) oraz jego pełne 
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funkcjonowanie.

Or. en

Uzasadnienie

Obecnie niektóre państwa członkowskie wymieniają informacje o pojazdach i prawach jazdy
w ramach systemu EUCARIS, lecz system ten nie został wdrożony ani nie funkcjonuje we 
wszystkich państwach członkowskich. W związku z tym w celu zapewnienia skuteczności 
rozporządzenia Komisja Europejska jest zobowiązana do dopilnowania, aby system 
EUCARIS funkcjonował w całej Unii Europejskiej.

Poprawka 98
Hans-Peter Martin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 - ustęp 2 - akapit drugi - litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) zapytaniom o informacje lub ich 
przekazywaniu przez osoby 
nieupoważnione;

c) zapytaniom o informacje, ich 
przekazywaniu lub ujawnianiu przez 
osoby nieupoważnione;

Or. de

Poprawka 99
Toine Manders

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Organ rejestracji pojazdów może wydać 
jeden lub kilka profesjonalnych dowodów 
rejestracyjnych każdemu przedsiębiorstwu, 
które spełnia następujące kryteria:

1. Organ rejestracji pojazdów może wydać 
jeden lub kilka profesjonalnych dowodów 
rejestracyjnych producentom pojazdów, 
producentom części pojazdów, warsztatom 
samochodowym, sprzedawcom 
samochodów, serwisom technicznym
i organom kontroli.

a) ma siedzibę na terytorium jego państwa 
członkowskiego;
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b) zajmuje się dystrybucją pojazdów lub 
świadczy usługi naprawy, przeglądu lub 
testowania pojazdów;
c) posiada nieposzlakowaną opinię
i niezbędne kompetencje zawodowe.

Or. en

Poprawka 100
Othmar Karas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) zajmuje się dystrybucją pojazdów lub 
świadczy usługi naprawy, przeglądu lub 
testowania pojazdów;

b) zajmuje się dystrybucją pojazdów, 
przemieszcza je przez granice lub 
świadczy usługi naprawy, przeglądu lub 
testowania pojazdów;

Or. en

Uzasadnienie

Przedsiębiorstwa zajmujące się przemieszczaniem pojazdów przez granice dla dystrybutorów 
powinny również być uwzględnione w systemie profesjonalnej rejestracji.

Poprawka 101
Toine Manders

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Organy rejestracji pojazdów 
gwarantują, że dane dotyczące pojazdów,
o których mowa w załączniku I, są 
zapisywane w ich rejestrach dla każdej 
profesjonalnej rejestracji pojazdów.

skreślony

Or. en
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Poprawka 102
Adam Bielan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Pojazdy posiadające profesjonalny 
dowód rejestracyjny mogą być 
wykorzystywane, wyłącznie jeżeli pojazd 
nie stanowi bezpośredniego
i natychmiastowego zagrożenia dla 
bezpieczeństwa drogowego. Takie pojazdy 
nie mogą być wykorzystywane do 
komercyjnego przewozu osób lub 
towarów.

3. Pojazdy posiadające profesjonalny 
dowód rejestracyjny mogą być 
wykorzystywane, wyłącznie jeżeli pojazd 
nie stanowi bezpośredniego
i natychmiastowego zagrożenia dla 
bezpieczeństwa drogowego oraz posiada 
ważne obowiązkowe świadectwo 
przydatności do ruchu drogowego. Takie 
pojazdy nie mogą być wykorzystywane do 
komercyjnego przewozu osób lub 
towarów.

Or. pl

Poprawka 103
Daniël van der Stoep

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie nie mogą 
utrudniać, z powodów związanych
z rejestracją pojazdu, swobodnego 
przepływu pojazdów objętych 
profesjonalnym dowodem rejestracyjnym.

4. Państwa członkowskie mogą utrudniać,
z powodów związanych z rejestracją 
pojazdu, swobodny przepływ pojazdów 
objętych profesjonalnym dowodem 
rejestracyjnym.

Or. nl

Poprawka 104
Toine Manders

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 4 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Profesjonalne dowody rejestracyjne 
pojazdów są wzajemnie uznawane we 
wszystkich państwach członkowskich do 
celów przejazdów polegających na 
przeniesieniu, kontroli i badania.

Or. en

Poprawka 105
Preslav Borissov

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Profesjonalny dowód rejestracyjny 
pojazdu wydany w jednym państwie 
członkowskim jest uznawany przez 
wszystkie państwa członkowskie.

Or. en

Poprawka 106
Othmar Karas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Okres ważności profesjonalnego 
dowodu rejestracyjnego pojazdu nie 
przekracza trzech miesięcy. Ważność 
dowodu wygasa, gdy nie jest już spełnione 
jedno z kryteriów określonych w ust. 1 
niniejszego artykułu.

Or. en
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Uzasadnienie

Okres ważności profesjonalnego dowodu rejestracyjnego pojazdu powinien być jasno 
określony.

Poprawka 107
Toine Manders

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 8a
Wybór tablicy rejestracyjnej pojazdu

1. Państwa członkowskie oferują 
możliwość ponownej rejestracji, rejestracji 
tymczasowej w celu przeniesienia lub 
rejestracji profesjonalnej pojazdu
z tablicami w barwach krajowych albo 
unijnych.
2. Gdy oferowana jest tablica 
rejestracyjna w barwach unijnych, 
zawiera ona żółte symbole na niebieskim 
tle, zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) 
nr 2411/98.
3. Gdy w celu przeniesienia oferowana 
jest tymczasowa tablica rejestracyjna
w barwach unijnych, zawiera ona 
niebieskie symbole na żółtym tle, zgodnie
z rozporządzeniem Rady (WE) nr 2411/98.
4. Wybór, o którym mowa w ust. 1, 
pozostaje bez uszczerbku dla prawa 
państw członkowskich do określenia 
krajowych wzorów symboli.

Or. en

Uzasadnienie

Warto umożliwić niektórym przedsiębiorstwom, takim jak firmy wynajmujące pojazdy lub 
firmy leasingowe, wyposażanie pojazdów w tablice rejestracyjne lub tymczasowe tablice 
rejestracyjne we wspólnych barwach. Umożliwiłoby to przedsiębiorstwom zapewnienie 
jednolitego wyglądu ich parku samochodowego. Rejestracja pojazdu pozostaje w gestii 
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państwa członkowskiego, w którym jest on rejestrowany.

Poprawka 108
Preslav Borissov

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) informacji na temat rejestracji pojazdów
w państwie członkowskim właściwego 
organu;

a) informacji na temat procedur 
dotyczących rejestracji pojazdów oraz 
dokumentów, które należy przedstawić
w państwie członkowskim właściwego 
organu;

Or. en

Poprawka 109
Adam Bielan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) informacji na temat rejestracji pojazdów
w państwie członkowskim właściwego 
organu;

a) informacji na temat rejestracji pojazdów
w państwie członkowskim właściwego 
organu, w szczególności: wymaganych 
dokumentów, opłat, przewidywanego 
czasu oczekiwania na decyzję i procedur;

Or. pl

Poprawka 110
Malcolm Harbour

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od 
dnia xxxx [date to be inserted: one year 

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od 
dnia xxxx [date to be inserted: three years
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after entry into force of this Regulation]. after entry into force of this Regulation].

Or. en

Uzasadnienie

Wdrożenie niniejszego rozporządzenia będzie wymagać więcej czasu niż jeden rok.
W szczególności krajowe organy rejestracji będą musiały wprowadzić więcej pól danych
w celu gromadzenia wszystkich danych określonych w projekcie rozporządzenia w przypadku 
pojazdów po raz pierwszy ponownie rejestrowanych w danym państwie członkowskim UE. Od 
producentów trzeba będzie uzyskać co najmniej 10 dodatkowych pól danych w połączeniu
z innymi danymi, co będzie wymagać opracowania nowych systemów – możliwe, że także
z udziałem branży ubezpieczeniowej.

Poprawka 111
Malcolm Harbour

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I

Tekst proponowany przez Komisję

Pozycja Zharmonizowane kody zgodnie
z dyrektywą 1999/37/WE

1. Państwo rejestracji --

2. Numer rejestracyjny pojazdu (A)

3. Data pierwszej rejestracji pojazdu (B)

4. Numer(-y) identyfikacyjny(-e) dowodu 
rejestracyjnego

--

5. Nazwa organu wydającego dowód 
rejestracyjny

--

6. Pojazd: marka (D.1)

7. Pojazd: typ (D.2)

- wariant (jeżeli występuje)

- wersja (jeżeli występuje)

8. Pojazd: model (D.3)

9. Numer identyfikacyjny pojazdu (numer 
VIN)

(E)

10. Masa: maksymalna dopuszczalna 
technicznie masa całkowita, wyłączając 

(F.1)
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motocykle

11. Masa: maksymalna dopuszczalna masa 
całkowita pojazdu dopuszczonego do
ruchu w państwie członkowskim rejestracji

(F.2)

12. Masa własna pojazdu dopuszczonego 
do ruchu, obejmująca nadwozie;
w przypadku pojazdu ciągnącego 
dopuszczonego do ruchu innego niż 
kategorii M1 masa własna pojazdu 
obejmuje urządzenie sprzęgające

(G)

13. Okres ważności, jeżeli nie jest 
nieograniczony

(H)

14. Data rejestracji, do której odnosi się 
dowód

(I)

15. Numer świadectwa homologacji typu 
pojazdu (jeżeli występuje)

(K)

16. Liczba osi (L)

17. Rozstaw osi (w mm) (M)

18. W odniesieniu do pojazdów
o dopuszczalnej masie całkowitej 
przekraczającej 3500 kg, rozkład 
maksymalnej technicznie dopuszczalnej
masy całkowitej między osiami: oś 1 
(w kg)

(N.1)

19. W odniesieniu do pojazdów
o dopuszczalnej masie całkowitej 
przekraczającej 3500 kg, rozkład 
maksymalnej technicznie dopuszczalnej
masy całkowitej między osiami: oś 2 
(w kg), gdzie właściwe

(N.2)

20. W odniesieniu do pojazdów
o dopuszczalnej masie całkowitej 
przekraczającej 3500 kg, rozkład 
maksymalnej technicznie dopuszczalnej
masy całkowitej między osiami: oś 3 
(w kg), gdzie właściwe

(N.3)

21. W odniesieniu do pojazdów
o dopuszczalnej masie całkowitej 
przekraczającej 3500 kg, rozkład 
maksymalnej technicznie dopuszczalnej
masy całkowitej między osiami: oś 4 
(w kg), gdzie właściwe

(N.4)
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22. W odniesieniu do pojazdów
o dopuszczalnej masie całkowitej 
przekraczającej 3500 kg, rozkład 
maksymalnej technicznie dopuszczalnej
masy całkowitej między osiami: oś 5 
(w kg), gdzie właściwe

(N.5)

23. Maksymalna technicznie dopuszczalna
masa holownicza przyczepy: z hamulcem 
(w kg)

(O.1)

24. Maksymalna technicznie dopuszczalna
masa holownicza przyczepy: bez hamulca 
(w kg)

(O.2)

25. Silnik: pojemność (w cm3) (P.1)

26. Silnik: moc maksymalna netto (w kW) 
(jeżeli dostępne)

(P.2)

27. Silnik: rodzaj paliwa lub źródło mocy (P.3)

28. Silnik: prędkość nominalna (w min-1) (P.4)

29. Numer identyfikacyjny silnika (P.5)

30. Stosunek moc/masa własna (w kW/kg) 
(dotyczy tylko motocykli)

(Q)

31. Kolor pojazdu (R) 

32. Zdolność przewozowa: liczba miejsc, 
łącznie z miejscem kierowcy

(S.1)

33. Zdolność przewozowa: liczba miejsc 
stojących (w stosownych przypadkach)

(S.2)

34. Prędkość maksymalna (w km/h) (T)

35. Poziom hałasu: podczas postoju (w dB 
(A))

(U.1)

36. Poziom hałasu: prędkość silnika 
(w min-1)

(U.2)

37. Poziom hałasu: podczas jazdy (w dB 
(A))

(U.3)

38. Emisja spalin: CO (w g/km lub g/kWh) (V.1)

39. Emisja spalin: HC (w g/km lub g/kWh) (V.2)

40. Emisja spalin: NOx (w g/km lub 
g/kWh)

(V.3)

41. Emisja spalin: HC + NOx (w g/km) (V.4)

42. Emisja spalin: dane szczegółowe (V.5)
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w odniesieniu do diesla (w g/km lub 
g/kWh)

43. Emisja spalin: skorygowany 
współczynnik pochłaniania w odniesieniu 
do diesla (w min-1)

(V.6)

44. Emisja spalin: CO2 (w g/km) (V.7)

45. Emisja spalin: łączne zużycie benzyny 
(w l/100 km)

(V.8)

46. Emisja spalin: wskazanie kategorii 
środowiskowej homologacji WE; 
odniesienie do wersji stosowanej na 
podstawie dyrektywy 70/220/EWG lub 
dyrektywy 88/77/EWG

(V.9)

47. Pojemność zbiornika(-ów) paliwa 
(w litrach)

(W)

48. Data ostatniego badania przydatności
do ruchu drogowego

--

49. Data następnego badania przydatności 
do ruchu drogowego

--

50. Przebieg (jeżeli dostępny) --

51. Pojazd złomowany (Tak/Nie) --

52. Data wystawienia świadectwa 
złomowania

--

53. Przedsiębiorstwo lub inna jednostka 
wystawiająca świadectwo złomowania 

--

54. Powód złomowania --

55. Pojazd skradziony (Tak/Nie) --

56. Skradziony dowód rejestracyjny lub 
tablice rejestracyjne (Tak/Nie)

--

57. Rejestracja nieaktywna --

58. Rejestracja zawieszona --

59. Zmiana numerów rejestracyjnych --

60. Badanie przydatności do ruchu 
drogowego wymagane po wypadku ze 
znacznymi uszkodzeniami

--

61. Dodatkowe badanie wymagane po 
zmianie lub modyfikacji jakiejkolwiek 
pozycji spośród 9 – 47 
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Poprawka

Pozycja Zharmonizowane kody zgodnie
z dyrektywą 1999/37/WE

1. Państwo rejestracji --

2. Numer rejestracyjny pojazdu (A)

3. Data pierwszej rejestracji pojazdu1 (B)

4. Numer(-y) identyfikacyjny(-e) dowodu 
rejestracyjnego

--

5. Nazwa organu wydającego dowód 
rejestracyjny

--

6. Pojazd: marka (D.1)

7. Pojazd: typ (D.2)

- wariant (jeżeli występuje)

- wersja (jeżeli występuje)

8. Pojazd: model (D.3)

9. Numer identyfikacyjny pojazdu (numer 
VIN)

(E)

10. Masa: maksymalna masa całkowita, 
wyłączając motocykle

(F.1)

11. Masa: dopuszczalna masa całkowita 
pojazdu dopuszczonego do ruchu
w państwie członkowskim rejestracji

(F.2)

12. Masa pojazdu dopuszczonego do 
ruchu, obejmująca nadwozie; w przypadku 
pojazdu ciągnącego dopuszczonego do 
ruchu, innego niż kategorii M1, masa 
pojazdu obejmuje urządzenie sprzęgające

(G)

13. Okres ważności, jeżeli nie jest 
nieograniczony

(H)

14. Data rejestracji, do której odnosi się 
dowód

(I)

15. Numer świadectwa homologacji typu 
pojazdu (jeżeli występuje)

(K)

16. Liczba osi (L)

17. Rozstaw osi (w mm) (M)

18. W odniesieniu do pojazdów (N.1)
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o dopuszczalnej masie całkowitej 
przekraczającej 3500 kg, rozkład 
maksymalnej masy całkowitej na osie 
pojazdu: oś 1 (w kg)

19. W odniesieniu do pojazdów
o dopuszczalnej masie całkowitej 
przekraczającej 3500 kg, rozkład 
maksymalnej masy całkowitej na osie 
pojazdu: oś 2 (w kg), gdzie właściwe

(N.2)

20. W odniesieniu do pojazdów
o dopuszczalnej masie całkowitej 
przekraczającej 3500 kg, rozkład 
maksymalnej masy całkowitej na osie 
pojazdu: oś 3 (w kg), gdzie właściwe

(N.3)

21. W odniesieniu do pojazdów
o dopuszczalnej masie całkowitej 
przekraczającej 3500 kg, rozkład 
maksymalnej masy całkowitej na osie 
pojazdu: oś 4 (w kg), gdzie właściwe

(N.4)

22. W odniesieniu do pojazdów
o dopuszczalnej masie całkowitej 
przekraczającej 3500 kg, rozkład 
maksymalnej masy całkowitej na osie 
pojazdu: oś 5 (w kg), gdzie właściwe

(N.5)

23. Maksymalna masa całkowita ciągniętej
przyczepy: z hamulcem (w kg)

(O.1)

24. Maksymalna masa całkowita ciągniętej
przyczepy: bez hamulca (w kg)

(O.2)

25. Silnik: pojemność (w cm3) (P.1)

26. Silnik: moc maksymalna netto (w kW) 
(jeżeli dostępne)

(P.2)

27. Silnik: rodzaj paliwa lub źródło mocy (P.3)

28. Silnik: prędkość nominalna (w min-1) (P.4)

29. Numer identyfikacyjny silnika (P.5)

30. Stosunek moc/masa własna (w kW/kg) 
(dotyczy tylko motocykli)

(Q)

31. Kolor pojazdu (R) 

32. Liczba miejsc: liczba miejsc 
siedzących, łącznie z miejscem kierowcy

(S.1)

33. Liczba miejsc: liczba miejsc stojących (S.2)
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(w stosownych przypadkach)

34. Prędkość maksymalna (w km/h) (T)

35. Poziom hałasu: podczas postoju (w dB 
(A))

(U.1)

36. Poziom hałasu: prędkość silnika 
(w min-1)

(U.2)

37. Poziom hałasu: podczas jazdy (w dB 
(A))

(U.3)

38. Emisja spalin: CO (w g/km lub g/kWh) (V.1)

39. Emisja spalin: HC (w g/km lub g/kWh) (V.2)

40. Emisja spalin: NOx (w g/km lub 
g/kWh)

(V.3)

41. Emisja spalin: HC + NOx (w g/km) (V.4)

42. Emisja spalin: dane szczegółowe
w odniesieniu do diesla (w g/km lub 
g/kWh)

(V.5)

43. Emisja spalin: skorygowany 
współczynnik pochłaniania w odniesieniu 
do diesla (w min-1)

(V.6)

44. Emisja spalin: CO2 (w g/km) (V.7)

45. Emisja spalin: łączne zużycie benzyny 
(w l/100 km)

(V.8)

46. Emisja spalin: wskazanie kategorii 
środowiskowej homologacji WE; 
odniesienie do wersji stosowanej na 
podstawie dyrektywy 70/220/EWG lub 
dyrektywy 88/77/EWG

(V.9)

47. Pojemność zbiornika(-ów) paliwa (w 
litrach)

(W)

48. Data ostatniego badania przydatności 
do ruchu drogowego

--

49. Data następnego badania przydatności 
do ruchu drogowego

--

50. Przebieg --

51. Pojazd złomowany (Tak/Nie) --

52. Data wystawienia świadectwa 
złomowania

--

53. Przedsiębiorstwo lub inna jednostka --
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wystawiająca świadectwo złomowania 

54. Powód złomowania --

55. Pojazd skradziony (Tak/Nie) --

56. Skradziony dowód rejestracyjny lub 
tablice rejestracyjne (Tak/Nie)

--

57. Rejestracja nieaktywna --

58. Rejestracja zawieszona --

59. Zmiana numerów rejestracyjnych --

60. Badanie przydatności do ruchu 
drogowego wymagane po wypadku ze 
znacznymi uszkodzeniami

--

61. Dodatkowe badanie wymagane po 
zmianie lub modyfikacji jakiejkolwiek 
pozycji spośród 9 – 47 

_____________
1 W przypadku pojazdów mających 
wartość historyczną określonych
w rozporządzeniu 2013/xx/UE (wniosek 
dotyczący rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie 
okresowych badań przydatności do ruchu 
drogowego pojazdów silnikowych i ich 
przyczep oraz uchylającego dyrektywę 
2009/40/WE (2012/0184(COD)) w razie 
braku dokumentu rejestracyjnego 
właściwy organ może odnieść się do 
dostępnych udokumentowanych dowodów 
dotyczących daty produkcji lub pierwszej 
rejestracji.

Or. en

Uzasadnienie

Przepis umożliwiający ponowną rejestrację pojazdów historycznych.

Poprawka 112
Preslav Borissov

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Wymiana informacji odbywa się za 
pomocą elektronicznych środków 
interoperacyjnych bez wymiany danych 
poprzez inne bazy danych. Wymianę 
informacji przeprowadza się w racjonalny 
pod względem kosztów i bezpieczny 
sposób, przy zapewnieniu bezpieczeństwa
i ochrony przekazywanych danych, o ile to 
możliwe z wykorzystaniem istniejących 
aplikacji.

1) Wymiana informacji odbywa się za 
pomocą elektronicznych środków 
interoperacyjnych bez wymiany danych 
poprzez inne bazy danych. Wymianę 
informacji przeprowadza się w racjonalny 
pod względem kosztów i bezpieczny 
sposób, przy zapewnieniu bezpieczeństwa
i ochrony przekazywanych danych, o ile to 
możliwe z wykorzystaniem istniejących 
aplikacji. Do celów niniejszego 
rozporządzenia stosuje się europejski 
system informacji o pojazdach i prawach 
jazdy (EUCARIS).

Or. en

Poprawka 113
Preslav Borissov

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Każde państwo członkowskie ponosi 
swoje koszty powstałe w wyniku 
administrowania, użytkowania
i utrzymania aplikacji, o której mowa
w pkt 1.

3) Każde państwo członkowskie ponosi 
swoje koszty powstałe w wyniku 
administrowania, użytkowania
i utrzymania aplikacji, o której mowa
w pkt 1, nie powodując dodatkowych 
obciążeń finansowych dla obywateli
i przedsiębiorstw.

Or. en


