
PA\927863PL.doc PE506.045v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

2012/0184(COD)

21.2.2013

PROJEKT OPINII
Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

dla Komisji Transportu i Turystyki

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady w sprawie okresowych badań przydatności do ruchu drogowego 
pojazdów silnikowych i ich przyczep i uchylającego dyrektywę 2009/40/WE
(COM(2012)0380 – C7-0186/2012 – 2012/0184(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Malcolm Harbour



PE506.045v01-00 2/14 PA\927863PL.doc

PL

PA_Legam



PA\927863PL.doc 3/14 PE506.045v01-00

PL

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Wniosek ustanawia zaktualizowane i zharmonizowane przepisy unijne w sprawie badania 
przydatności do ruchu drogowego pojazdów silnikowych i ich przyczep w celu podniesienia 
minimalnych standardów bezpieczeństwa i emisji odnoszących się do okresowych badań 
przydatności do ruchu drogowego (PTI). Wniosek ma pomóc w zmniejszeniu liczby 
śmiertelnych ofiar wypadków drogowych o połowę do 2020 r., zgodnie z kierunkami polityki 
bezpieczeństwa ruchu drogowego. Ponadto celem wniosku jest przyczynienie się do 
ograniczenia emisji powstałych w wyniku złej konserwacji pojazdów.

Sprawozdawca popiera te główne cele i – z uwagi na różnice w praktykach poszczególnych 
państw członkowskich – popiera ukierunkowaną harmonizację zgodną z zasadą 
pomocniczości. Dlatego nie jest przekonany, czy instrument ten powinien mieć postać 
rozporządzenia, która pozostawia państwom członkowskim mniej elastyczności jeżeli chodzi 
o dostosowanie zasad na poziomie krajowym.

Ponadto sprawozdawca uważa, że cel zmniejszenia liczby śmiertelnych ofiar wypadków 
drogowych powinien zostać zrealizowany przy jednoczesnym zapewnieniu proporcjonalności 
i w związku z tym popiera dostosowane rozwiązania oparte na solidnych podstawach 
naukowych. W związku z powyższym sprawozdawca pragnie zwrócić uwagę na brak 
pewności zidentyfikowany przez Dział ds. Oceny Skutków Parlamentu Europejskiego, który 
stwierdził, że: „wydaje się, iż dowody nie popierają w żadnym wypadku podstawowego 
założenia, że lepsze i częstsze kontrole techniczne prowadzą do mniejszej liczby usterek w 
pojazdach”.  

Sprawozdawca zauważa również, że zakres został rozszerzony poza zakres dyrektywy 
2009/40/WE, aby objąć nowe kategorie pojazdów, w szczególności dwu lub trzykołowe 
pojazdy silnikowe, lekkie przyczepy do 3,5 tony oraz ciągniki o prędkości projektowej 
powyżej 40 km/h. We wniosku zwiększono również częstotliwość kontroli dla starszych 
pojazdów oraz pojazdów o dużym przebiegu. 

Sprawozdawca nie zaproponował żadnych zmian ani do kształtu i zakresu projektu aktu 
prawnego ani do czasu trwania badań, ponieważ są to kwestie należące do kompetencji 
komisji przedmiotowo właściwej. Postanowił on natomiast skoncentrować swoje poprawki na 
kwestiach dotyczących jednolitego rynku. Z perspektywy komisji IMCO najważniejszymi 
kwestiami są:

1. Definicja „badania przydatności do ruchu drogowego”

Sprawozdawca proponuje poprawkę zmieniającą definicję badania przydatności do ruchu 
drogowego, która w obecnym kształcie może zostać niewłaściwie wykorzystana do 
ograniczania konkurencji transgranicznej w handlu pojazdami używanymi. Definicja Komisji 
Europejskiej powoduje bowiem niepewność prawa, ponieważ potwierdza w ogólnej definicji 
wymóg badania zgodnie z kryteriami homologacji w ogóle, choć odpowiednie kryteria 
homologacji są już określone w załącznikach. Oznacza to, że wszystkie elementy pojazdu 
mogą potencjalnie zostać zbadane, ponieważ możliwe jest określenie właściwości w zakresie 
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bezpieczeństwa dla wszystkich elementów pojazdu.  Natomiast istotne powinno być jedynie 
badanie tych elementów, których homologacja dotyczy bezpieczeństwa lub emisji.  
Zaniepokojenie budzi fakt, że niektóre podmioty mogą wykorzystać tę lukę prawną do 
ochrony krajowego rynku pojazdów używanych i odrzucać pojazdy bez należytego 
uzasadnienia. 

2. Środki wykrywania oszustw dotyczących fałszowania przebiegu i zapobiegania im. 

Spośród wszystkich produktów w tablicy wyników dla rynków konsumenckich już trzeci rok 
z rzędu samochody używane zajęły ostatnie miejsce pod względem efektywności rynkowej, a 
w szczególności ostatnie miejsce pod względem zaufania. W związku z tym sprawozdawca 
proponuje wzmocnienie środków zwalczających oszustwa polegające na fałszowaniu 
przebiegu przez rozszerzenie zakresu elektronicznej platformy wymiany informacji o 
pojazdach, tak aby platforma internetowa przechowywała wszystkie informacje dotyczące 
przebiegu pojazdów. Ponadto sprawozdawcę niepokoi wprowadzony przez wniosek Komisji 
zakaz jakiejkolwiek korekty licznika kilometrów, w tym korekty polegającej na podniesieniu 
przebiegu, która pozwala uniknąć nieuzasadnionego zaniżania wartości rynkowej pojazdów, 
których ta sytuacja dotyczy.

3. Dostęp do wyników badania przydatności do ruchu drogowego w rejestrach 
krajowych, dostęp do informacji technicznych i minimalne wymogi w zakresie 
przyrządów do przeprowadzania badań. 

Rozporządzenie wprowadza możliwość ustanowienia zharmonizowanego na szczeblu UE 
systemu wymiany danych, zapewniającego stacjom PTI w całej UE dostęp do informacji na 
temat naprawy pojazdu i jego konserwacji. Sprawozdawca uważa jednak, że dostęp do tego 
rejestru nie powinien być ograniczony do właściwych organów i stacji PTI. W celu 
zapewnienia sprawiedliwych warunków sprawozdawca proponuje, aby umożliwić dostęp 
producentom przyrządów do przeprowadzania badań, ponieważ pozwoli im to na 
wytwarzanie konkurencyjnych i skutecznych przyrządów do badań. Sprawozdawca proponuje 
także, aby umożliwić stosowanie alternatywnych procedur kontroli. Mogą one być kluczowe 
dla zapewnienia opłacalnego badania pojazdów, których kontrola jest skomplikowana. 

4. Wyłączenia.

Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje wyłączenia dla pojazdów mających wartość 
historyczną. Uważa on jednak, że definicja jest zbyt nakazowa i proponuje w zamian 
wprowadzenie podstawowego wymogu dotyczącego wieku pojazdu. Ponadto sprawozdawca 
proponuje zgodnie z obecną praktyką utrzymać w gestii państw członkowskich decyzję o 
wyłączeniu pojazdów z zakresu rozporządzenia.

5. Wzajemne uznawanie.

Badanie przydatności do ruchu drogowego jest powiązane z ponowną rejestracją pojazdów 
silnikowych, biorąc pod uwagę, że większa harmonizacja na szczeblu UE w zakresie kontroli 
PTI powinna uprościć ponowną rejestrację pojazdu w innym państwie członkowskim. W 
związku z tym sprawozdawca zaproponował nowe rozwiązanie polegające na obowiązkowym 
wzajemnym uznawaniu świadectw PTI w całej Unii.
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6. Przegląd i monitorowanie.

W celu dalszego wzmocnienia jednolitego rynku sprawozdawca wprowadził również klauzulę 
przeglądową, aby zbadać – pięć lat po przyjęciu niniejszego wniosku – możliwości w zakresie 
ułatwienia wymiany danych dotyczących wyników PTI pomiędzy państwami członkowskimi.

POPRAWKI

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów zwraca się do Komisji Transportu i 
Turystyki, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu 
następujących poprawek:

Poprawka 1
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) Celem dopilnowania podjęcia 
właściwych działań następczych w 
związku z wynikami badania, świadectwo 
przydatności do ruchu drogowego powinno 
być wydawane po każdym badaniu i
powinno również być tworzone w formacie 
elektronicznym o takim samym poziomie 
szczegółowości w odniesieniu do 
tożsamości pojazdu i wyników badań jak 
w oryginalnym świadectwie badania.
Ponadto państwa członkowskie powinny 
gromadzić i przechowywać tego rodzaju 
informacje w centralnej bazie danych w 
celu zapewnienia łatwiej weryfikacji 
autentyczności wyników okresowych 
kontroli technicznych.

Or. en

Uzasadnienie

Świadectwa przydatności do ruchu drogowego powinny teraz być wydawane w wersji
papierowej oraz elektronicznej, aby uniknąć przypadków oszustw lub manipulacji danych i 
ułatwić wymianę informacji, która pozwoli na rozwój elektronicznej platformy wymiany 
informacji o pojazdach.
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Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 23

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) Ocenia się, że w przypadku od 5 do 12 
% transakcji sprzedaży samochodów 
używanych dochodzi do oszustwa 
polegającego na fałszowaniu przebiegu. 
Skutkiem tych oszustw jest znaczny koszt 
w wysokości kilku miliardów euro rocznie, 
który ponosi społeczeństwo, oraz błędna 
ocena stanu przydatności do ruchu 
drogowego pojazdu. W ramach walki z 
oszustwami polegającymi na fałszowaniu 
przebiegu można by ułatwić wykrywanie 
manipulacji lub ingerencji w stan licznika 
poprzez rejestrowanie przebiegu w 
świadectwie przydatności do ruchu 
drogowego w połączeniu z obowiązkiem 
przedstawiania świadectwa z poprzedniego 
badania. Należy również w sposób bardziej 
usystematyzowany uznać oszustwa 
polegające na fałszowaniu przebiegu za 
przestępstwo podlegające karze.

(23) Ocenia się, że w przypadku od 5 do 12 
% transakcji sprzedaży samochodów 
używanych dochodzi do oszustwa 
polegającego na fałszowaniu przebiegu. 
Skutkiem tych oszustw jest znaczny koszt 
w wysokości kilku miliardów euro rocznie, 
który ponosi społeczeństwo, oraz błędna 
ocena stanu przydatności do ruchu 
drogowego pojazdu. W ramach walki z 
oszustwami polegającymi na fałszowaniu 
przebiegu można by ułatwić wykrywanie 
manipulacji lub ingerencji w stan licznika
oraz poprawić w większym stopniu 
funkcjonowanie jednolitego rynku w 
odniesieniu do transgranicznego handlu 
samochodami używanymi poprzez 
rejestrowanie przebiegu w świadectwie 
przydatności do ruchu drogowego w 
połączeniu z obowiązkiem przedstawiania 
świadectwa z poprzedniego badania. W 
rzeczywistości w ósmym wydaniu tablicy 
wyników dla rynków konsumenckich pt. 
„Wykorzystanie rynków na rzecz 
konsumentów” z grudnia 2012 r. trzeci 
raz z rzędu ten sektor rynku zajął ostatnie 
miejsce pod względem efektywności 
rynkowej, a zwłaszcza ostatnie miejsce 
pod względem zaufania. Należy również 
w sposób bardziej usystematyzowany 
uznać oszustwa polegające na fałszowaniu 
przebiegu za przestępstwo podlegające 
karze.

Or. en

Poprawka 3
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – punkt 7 – wprowadzenie



PA\927863PL.doc 7/14 PE506.045v01-00

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) „pojazd mający wartość historyczną” 
oznacza dowolny pojazd spełniający 
wszystkie poniższe warunki:

(7) „pojazd mający wartość historyczną” 
oznacza dowolny pojazd wyprodukowany 
lub zarejestrowany po raz pierwszy 
przynajmniej 30 lat temu i uznany za 
historyczny przez organy właściwe do 
rejestracji pojazdów w danym państwie 
członkowskim.

Or. en

Uzasadnienie

Definicja pojazdów mających wartość historyczną zaproponowana przez Komisję jest 
niepotrzebnie szczegółowa i mogłaby prowadzić do tego, że wiele pojazdów zostałoby 
niewłaściwie objętych zakresem rozporządzenia. Zwykły wymóg dotyczący wieku pojazdu z 
dalszym określeniem pozostawionym w gestii organów państwa członkowskiego zapewnia 
wystarczającą elastyczność i jest zgodny z obowiązującą praktyką.

Poprawka 4
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – punkt 7 – tiret pierwsze

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- został wyprodukowany przynajmniej 30 
lat temu;

skreślone

Or. en

Poprawka 5
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – punkt 7 – tiret drugie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- jego konserwacji dokonuje się z 
wykorzystaniem części zamiennych 
odwzorowujących historyczne elementy 
pojazdu;

skreślone

Or. en
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Poprawka 6
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – punkt 7 – tiret trzecie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- nie dokonano w nim żadnych zmian 
mających wpływ na właściwości 
techniczne jego głównych podzespołów, 
takich jak silnik, hamulce, układ 
kierowniczy lub zawieszenie; oraz

skreślone

Or. en

Poprawka 7
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – punkt 7 – tiret czwarte

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- nie zmieniono jego wyglądu; skreślone

Or. en

Poprawka 8
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – punkt 9

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 zgodnie z 
załącznikiem II i załącznikiem III do 
niniejszego rozporządzenia, której celem 
jest zapewnienie, że pojazd może być 
bezpiecznie użytkowany na drogach 
publicznych i jest zgodny z wymogami 
środowiskowymi;

Or. en
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Uzasadnienie

Definicja Komisji powoduje niepewność prawa, ponieważ potwierdza w definicji ogólnej 
wymóg badania zgodnie z kryteriami homologacji w ogóle, choć odpowiednie kryteria 
homologacji (do celów badania w zakresie bezpieczeństwa i emisji) są już określone w 
załącznikach do niniejszego rozporządzenia. Bez tej poprawki każdy element pojazdu, który 
posiada homologację, mógłby zostać wskazany do badania w zakresie bezpieczeństwa i w 
rezultacie pojazdy mogłyby bez powodu nie przejść kontroli.

Poprawka 9
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, producentom 
przyrządów do przeprowadzania badań i –
w stosownych przypadkach – właściwym 
organom 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

Celem zapewnienia równych warunków sprawozdawca proponuje, aby producenci 
przyrządów do przeprowadzania badań mogli również posiadać dostęp do danych 
technicznych PTI z myślą o projektowaniu i wytwarzaniu skutecznych i konkurencyjnych 
przyrządów do badań. Niepokój budzi fakt, że odniesienia do załącznika I mogą prowadzić do 
nieproporcjonalnych wymogów w zakresie informacji nakładanych na producentów, 
ponieważ zakres załącznika I jest o wiele szerszy niż to, co jest wymagane do PTI. W związku 
z tym do niniejszego projektu opinii mogą zostać zaproponowane kolejne zmiany.

Poprawka 10
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. W przypadku otrzymania wniosku o 
ponowną rejestrację pojazdu, który 
pochodzi z innego państwa 
członkowskiego, organy właściwe do 
rejestracji pojazdów 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 czasu 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

W celu ułatwienia ponownej rejestracji pojazdów silnikowych w całej Unii niniejsza 
poprawka wprowadza system wzajemnego uznawania świadectw przydatności do ruchu 
drogowego przez państwa członkowskie, który wchodzi w życie z dniem wdrożenia niniejszego 
rozporządzenia.

Poprawka 11
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 3
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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 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 w centralnej bazie danych
przez okres 36 miesięcy od dnia ich 
otrzymania.

Or. en

Uzasadnienie

Celem poprawki jest ułatwienie wymiany informacji, która pozwoli na rozwój elektronicznej 
platformy wymiany informacji o pojazdach.

Poprawka 12
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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.

Komisja przeanalizuje wykonalność, 
koszty i korzyści związane ze stworzeniem
metody ułatwiającej dostęp do informacji 
na temat wyników badania przydatności do 
ruchu drogowego, odczytów licznika i 
informacji na temat rejestracji pojazdu
między właściwymi organami państw 
członkowskich odpowiadającymi za 
badania, rejestrację i homologację 
pojazdów, stacjami kontroli pojazdów i 
producentami pojazdów. W odniesieniu do 
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danych, które są dostępne publicznie, 
Komisja wykorzystuje istniejące 
rozwiązania informatyczne.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka proponuje zbadanie możliwości wzajemnego dostępu do informacji na 
temat danych dotyczących badań w całej UE, w oparciu o informacje, które wiele państw 
członkowskich udostępnia obecnie w internecie, tak aby ograniczyć koszty i zapobiec 
powielaniu. Właściwe organy w innych państwach członkowskich mają już dostęp do tych 
informacji, a badanie wykonalności powinno skoncentrować się na minimalnych 
wymaganiach dotyczących danych.

Poprawka 13
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 18a
Sprawozdawczość

Do [pięć lat od daty wprowadzenia w życie 
niniejszego rozporządzenia] Komisja 
przedstawia Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie sprawozdanie z wdrożenia 
niniejszego rozporządzenia i jego skutków, 
w szczególności w odniesieniu do 
skuteczności przepisów dotyczących 
zakresu, częstotliwości kontroli i wyników 
badania wykonalności dotyczącego 
wprowadzenia elektronicznej platformy 
wymiany informacji o pojazdach, o której 
mowa w art. 15, a także wdrożenia zasady 
wzajemnego uznawania świadectw 
przydatności do ruchu drogowego. 
Sprawozdanie obejmuje również analizę 
celowości aktualizacji załączników do 
niniejszego rozporządzenia, w 
szczególności w świetle postępu 
technicznego i praktyki. Sprawozdanie to 
jest przedstawiane po uprzedniej 
konsultacji z komitetem, o którym mowa w 
art. 16, i towarzyszą mu – w razie potrzeby 
– wnioski ustawodawcze.
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Or. en

Uzasadnienie

Proponowana klauzula przeglądowa jest kluczowym instrumentem nadzoru, który pozwala na 
zapewnienie skutecznego wdrożenia proponowanego rozporządzenia i dostarczenia 
maksymalnych korzyści konsumentom oraz przedsiębiorstwom na jednolitym rynku.

Poprawka 14
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Każde państwo członkowskie podejmuje 
niezbędne środki w celu dopilnowania, aby 
manipulacje lub ingerencje w stan licznika 
kilometrów uznane zostały za przestępstwo 
i podlegały skutecznej, proporcjonalnej, 
odstraszającej i niedyskryminacyjnej karze.

2. Każde państwo członkowskie podejmuje 
niezbędne środki w celu dopilnowania, aby 
manipulacje lub ingerencje w stan licznika 
kilometrów uznane zostały za przestępstwo 
i podlegały skutecznej, proporcjonalnej, 
odstraszającej i niedyskryminacyjnej karze, 
z wyjątkiem korekty polegającej na 
poniesieniu liczby kilometrów przez stację 
kontroli lub właściwy organ celem 
zaradzenia uprzednim nielegalnym 
manipulacjom lub ingerencjom.

Or. en

Uzasadnienie

Celem niniejszej poprawki jest zapewnienie, że w przypadku gdy odczyt licznika kilometrów 
pojazdu został nielegalnie skorygowany, odczyt ten może zgodnie z prawem zostać 
podniesiony przez stację kontroli lub właściwe organy, aby tak pojazdy, których to dotyczy, 
nie były w rzeczywistości wycofywane z eksploatacji i mogły przejść badania przydatności do 
ruchu drogowego PTI w przyszłości.

Poprawka 15
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 2 – część 1 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W nadzwyczajnych przypadkach, gdy dany 
projekt pojazdu nie jest kompatybilny ze 
stosowanymi metodami badań 
określonymi w niniejszym załączniku, 
badanie przeprowadza się zgodnie z 
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konkretnymi alternatywnymi metodami 
badań zalecanymi przez właściwe organy 
państwa członkowskiego. Każda 
wykorzystywana metoda badań, która nie 
została wymieniona w niniejszym 
załączniku, musi zostać zatwierdzona na 
piśmie przez odpowiedni właściwy organ.

Or. en

Uzasadnienie

Kontrola niektórych pojazdów takich jak szybkie ciągniki oraz pojazdy z elementami 
domontowanymi może być szczególnie trudna z powodu ich właściwości projektowych lub z 
powodu tak dużego oddalenia stacji kontroli, że koszt unowocześnienia przyrządów do 
przeprowadzania kontroli pewnych rzadkich pojazdów byłby nieproporcjonalny.  W związku z 
tym dostępne muszą być alternatywne i niestandardowe metody badań, które będą jednak 
wyraźnie zatwierdzone przez odpowiedni właściwy organ.


