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Poprawka 10
Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Petri Sarvamaa, Jean-Pierre Audy, Dominique 
Riquet, Jim Higgins, Seán Kelly, Ivo Belet

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wniosek Wniosek

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU 
EUROPEJSKIEGO I RADY

DYREKTYWA 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

(Zmiana dotyczy całości tekstu; jej 
przyjęcie wiąże się z koniecznością 
wprowadzenia zmian w całym 
dokumencie).

Or. fr

Uzasadnienie

Stosując zasadę pomocniczości i zgodnie z wcześniejszym ustawodawstwem europejskim 
dotyczącym kontroli technicznych pojazdów silnikowych i ich przyczep, należy opowiedzieć 
się za dyrektywą, a nie rozporządzeniem.

Poprawka 11
Jean-Pierre Audy, Seán Kelly, Ivo Belet

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) W Unii przyjęto szereg norm 
technicznych i wymogów dotyczących 
bezpieczeństwa pojazdów. Należy jednak 

(4) W Unii przyjęto szereg norm 
technicznych i wymogów dotyczących 
bezpieczeństwa pojazdów. Należy jednak 
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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.

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. 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.

Or. fr

Poprawka 12
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) Niniejsze rozporządzenie przewiduje 
badanie efektywności środowiskowej 
pojazdów zgodnie z odpowiednimi 
przepisami prawa unijnego, w 
szczególności w odniesieniu do hałasu i 
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emisji gazów;   

Or. en

Poprawka 13
Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Gaston Franco, Jean-Pierre Audy, Georgios 
Koumoutsakos, Michel Dantin, Jim Higgins, Seán Kelly

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.

skreślony

Or. fr

Uzasadnienie

Zgodnie z zasadami pomocniczości i proporcjonalności należy pozostawić ocenie państw 
członkowskich możliwość rozszerzenia kontroli technicznej na dwu- lub trzykołowe pojazdy 
silnikowe.

Poprawka 14
Jean-Pierre Audy, Seán Kelly, Ivo Belet

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7
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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 różnych 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

Poprawka 15
Kent Johansson

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) 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. 
Dlatego też należy rozszerzyć zakres 
pojazdów poddawanych badaniom o grupy 
najwyższego ryzyka wśród użytkowników 
dróg – dwu lub trzykołowe pojazdy 
silnikowe. W badaniach tych nie powinno 
się uwzględniać motorowerów, mimo że są 
one nadmiernie reprezentowane w 
statystykach wypadków śmiertelnych, 
zważywszy na fakt, że tak szeroki zakres 
okresowych badań przydatności do ruchu 
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drogowego byłby niepraktyczny i 
niezgodny z zasadą proporcjonalności.

Or. en

Uzasadnienie

Uwzględnienie motorowerów byłoby niepraktyczne. Przykładowo, aby dotrzeć do miejsca, w 
którym byłyby przeprowadzane okresowe badania przydatności do ruchu drogowego, 
kierowca motoroweru w obszarze wiejskim musiałby pokonać znaczne odległości, jadąc po 
głównych drogach. W ten sposób kierowca narażałby siebie i innych na niepotrzebne ryzyko.

Poprawka16
Bernd Lange

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Pojazdy mające wartość historyczną 
mają służyć zachowaniu dziedzictwa 
epoki, w której zostały zbudowane, przy 
czym uważa się, że rzadko korzystają one z 
dróg publicznych. Decyzję o przedłużeniu 
terminu okresowych badań przydatności do 
ruchu drogowego dla tego rodzaju 
pojazdów należy pozostawić w gestii 
państw członkowskich. Także w przypadku 
pozostałych rodzajów pojazdów 
specjalistycznych zadanie uregulowania 
kwestii badań przydatności do ruchu 
drogowego należy pozostawić w rękach 
państw członkowskich.

(9) Pojazdy mające wartość historyczną 
mają służyć zachowaniu dziedzictwa 
epoki, w której zostały zbudowane. Są 
dobrem kulturowym i nie używa się ich
regularnie jako pojazdów codziennego 
użytku. Decyzję o przedłużeniu terminu 
okresowych badań przydatności do ruchu 
drogowego dla tego rodzaju pojazdów 
należy pozostawić w gestii państw 
członkowskich. Niniejsze prawo nie może 
jednak prowadzić do zastosowania 
ściślejszych standardów niż te, które 
obowiązywały pierwotnie dla tego pojazdu.
Także w przypadku pozostałych rodzajów 
pojazdów specjalistycznych zadanie 
uregulowania kwestii badań przydatności 
do ruchu drogowego należy pozostawić w 
rękach państw członkowskich.

Or. de

Uzasadnienie

Pojazdy o wartości historycznej są dobrem kulturowym i nie używa się ich regularnie jako 
pojazdów codziennego użytku. Dlatego w ich przypadku muszą obowiązywać inne reguły.
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Poprawka 17
Jean-Pierre Audy, Seán Kelly, Ivo Belet

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 
organizację 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 18
Holger Krahmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Częstotliwość badań należy 
dostosować w zależności od rodzaju 
pojazdu oraz jego przebiegu. 
Prawdopodobieństwo wystąpienia usterek 
technicznych w pojazdach zwiększa się 
wraz z przekroczeniem przez nie 
określonego wieku oraz, w szczególności 
jeśli są one intensywnie eksploatowane, 
określonego przebiegu. Dlatego też należy 
zwiększyć częstotliwość badań w 
przypadku starszych pojazdów oraz 
pojazdów z dużym przebiegiem.

(17) Częstotliwość badań należy 
dostosować w zależności od rodzaju 
pojazdu. Prawdopodobieństwo wystąpienia 
usterek technicznych w pojazdach 
zwiększa się wraz z przekroczeniem przez 
nie określonego wieku. Dlatego też należy 
w przypadku starszych pojazdów 
przeprowadzać badania w regularnych 
odstępach czasowych.
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Or. de

Poprawka 19
Krišjānis Kariņš

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) 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. Jeśli jest to możliwe, 
zainteresowanym stronom należy 
udostępnić świadectwo przydatności do 
ruchu drogowego również w wersji 
elektronicznej, dokonując tego jednak z 
poszanowaniem ochrony danych 
osobowych.

Or. en

Poprawka 20
Krišjānis Kariņš

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 

(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 
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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.

drogowego pojazdu. W ramach walki z 
oszustwami polegającymi na fałszowaniu 
przebiegu można by ułatwić wykrywanie 
manipulacji lub ingerencji w stan licznika 
poprzez rejestrowanie przebiegu oraz 
udostępnianie zarejestrowanych odczytów 
licznika zainteresowanym stronom w całej 
Unii. Państwa członkowskie powinny
udostępniać odczyty licznika w drodze 
elektronicznej wymiany informacji, 
dokonując tego jednak z poszanowaniem 
ochrony danych osobowych.

Or. en

Poprawka 21
Ivo Belet

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 23

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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.

Ocenia się, że w przypadku od 5 do 12 % 
transakcji sprzedaży samochodów 
używanych w danym kraju, podczas gdy 
procent ten znacznie wyższy jest w 
sprzedaży transgranicznej, 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. Przy 
pomocy centralnych baz danych, które 
zawierają wszystkie stany liczników 
rejestrowanych przez różne podmioty 
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(dealerów, warsztaty naprawcze, stacje 
kontroli pojazdów), państwa członkowskie 
mogą kontrolować prawdziwość stanów 
liczników w trakcie życia pojazdu. Należy 
również w sposób bardziej 
usystematyzowany uznać oszustwa 
polegające na fałszowaniu przebiegu za 
przestępstwo podlegające karze.

Or. nl

Poprawka 22
Krišjānis Kariņš

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 
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.

(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 
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 oraz zbadać 
możliwości rozszerzenia zakresu 
funkcjonowania istniejących systemów 
wymiany informacji, tak aby uwzględnić 
w tej platformie wymianę informacji o 
odczytach przebiegu oraz zbadać
możliwości jeszcze szerszej wymiany 
informacji.
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Or. en

Poprawka 23
Jean-Pierre Audy, Seán Kelly

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.

skreślony

Or. fr

Poprawka 24
Jean-Pierre Audy, Seán Kelly, Ivo Belet

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. 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 25
Marita Ulvskog

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

– przyczepy i naczepy o maksymalnej 
dopuszczalnej masie nieprzekraczającej 
3500 kg – kategorie pojazdów O1 i O2,

skreślone

Or. en

Poprawka 26
Marita Ulvskog

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. en

Poprawka 27
Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Gaston Franco, Petri Sarvamaa, Jean-Pierre 
Audy, Michel Dantin, Dominique Riquet, Jim Higgins, Seán Kelly, Ivo Belet, Georgios 
Koumoutsakos

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 kontroli technicznej na dwu- lub trzykołowe pojazdy 
silnikowe.
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Poprawka 28
Kent Johansson

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,

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

Or. en

Uzasadnienie

Uwzględnienie motorowerów byłoby niepraktyczne. Przykładowo, aby dotrzeć do miejsca, w 
którym byłyby przeprowadzane okresowe badania przydatności do ruchu drogowego, 
kierowca motoroweru w obszarze wiejskim musiałby pokonać znaczne odległości, jadąc po 
głównych drogach. W ten sposób kierowca narażałby siebie i innych na niepotrzebne ryzyko. 
Prowadziłoby to ponadto do niepotrzebnych obciążeń administracyjnych.

Poprawka 29
Jean-Pierre Audy, Seán Kelly, Ivo Belet

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – tiret czwarte a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. fr

Uzasadnienie

Kontrolę techniczną pojazdów dwukołowych traktuje się aktualnie przez pryzmat zasady 
pomocniczości, pozwalając państwom członkowskim na wprowadzenie własnych wymagań do 
swojego ustawodawstwa.
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Poprawka 30
Marita Ulvskog

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – tiret pierwsze

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– pojazdów mających wartość historyczną, – pojazdów zabytkowych,

Or. en

Poprawka 31
Marita Ulvskog

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. en

Poprawka 32
Marita Ulvskog

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

7) „pojazd zabytkowy” oznacza dowolny 
pojazd spełniający poniższy warunek:

Or. en
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Poprawka 33
Daniël van der Stoep

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– został wyprodukowany przynajmniej 30
lat temu;

– został wyprodukowany przynajmniej 25
lat temu;

Or. nl

Poprawka 34
Marita Ulvskog

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

Poprawka 35
Bernd Lange

Propozycja regulacji
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;

– jego konserwacji lub odrestaurowania
dokonuje się z wykorzystaniem części 
zamiennych odwzorowujących historyczne 
elementy pojazdu lub będących z epoki, z 
której pochodzi pojazd;

Or. de
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Uzasadnienie

Pojazdy o wartości historycznej są dobrem kulturowym. W związku z tym wymogi dotyczące 
definicji również muszą być jasne. Tylko naprawdę historyczne pojazdy stanowią świadectwo 
rozwoju historycznego. Definicja w niniejszym rozporządzeniu jest pierwszą definicją 
obowiązującą dla pojazdów historycznych, którą przewidziano w europejskim 
ustawodawstwie. Ponieważ może być ona wzorem dla innego ustawodawstwa, musi być 
szczególnie precyzyjna.

Poprawka 36
Marita Ulvskog

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 37
Bernd Lange

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

– właściwości techniczne jego głównych 
podzespołów, takich jak silnik, hamulce, 
układ kierowniczy, rodzaj pojazdu lub 
zawieszenie pozostają niezmienione lub 
pochodzą z epoki, z której pochodzi sam 
pojazd;

Or. de
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Poprawka 38
Marita Ulvskog

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– nie zmieniono jego wyglądu; skreślone

Or. en

Poprawka 39
Bernd Lange

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– nie zmieniono jego wyglądu; – nie zmieniono jego wyglądu lub pozostał 
w oryginalnej formie właściwej dla epoki;

Or. de

Poprawka 40
Bernd Lange

Propozycja regulacji
Artykuł 3 – ustęp 1 – punkt 7 – tiret czwarte a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– właściwe dla epoki są:
zmiany, które były możliwe z prawnego i 
technicznego punktu widzenia w ciągu 
dziesięciu lat od produkcji pojazdu;

Or. de
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Poprawka 41
Holger Krahmer

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 sprawdzenie, czy 
pojazd wykazuje względem właściwości w 
zakresie bezpieczeństwa i ochrony 
środowiska niezbędną funkcjonalność do 
użytkowania go w publicznym ruchu 
drogowym;

Or. de

Uzasadnienie

Definicja powinna być dokładniej dopasowana do kontroli nienagannego funkcjonowania 
posiadanych przez pojazd systemów bezpieczeństwa i ochrony środowiska.

Poprawka 42
Bernd Lange

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 sprawdzenie sposobu 
funkcjonowania części i elementów 
pojazdu. Sprawdza ono, czy zgadzają się 
one z właściwościami w zakresie 
bezpieczeństwa i ochrony środowiska w 
momencie uzyskania pozwolenia, 
pierwszego dopuszczenia do ruchu, 
uruchomienia lub doposażenia; badanie 
nie obejmuje kompleksowej kontroli 
dopuszczenia części zamiennych;
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Or. de

Uzasadnienie

Cykliczne badanie techniczne sprawdza sposób funkcjonowania pojazdu, a nie generalnie 
homologację typu. Praktycznie nie jest to nawet możliwe, ponieważ niektóre części są 
zamontowane tak, że nie można ich sprawdzić. Tylko jeśli wbudowano elementy mające 
negatywny wpływ na właściwości w zakresie bezpieczeństwa oraz ochrony środowiska, 
niedopuszczone do zastosowania w danym typie, można zarzucić ich nieprawidłowość. Nie 
można pośrednio ograniczyć wolnego zaopatrzenia w części zamienne.

Poprawka 43
Ivo Belet

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – punkt 16 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

16a) „baza danych stanów licznika”
oznacza bazę danych utworzoną przez 
państwo członkowskie, która zawiera
stany liczników pojazdów 
zarejestrowanych w państwie 
członkowskim.

Or. nl

Poprawka 44
Silvia-Adriana Ţicău

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 niniejszym rozporządzeniem w
dowolnym miejscu na terenie Unii. 

Or. ro
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Uzasadnienie

Kontrola powinna być możliwa w każdym państwie członkowskim UE w celu 
urzeczywistnienia jednolitego rynku UE.

Poprawka 45
Bernd Lange

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 lub – w 
stosownych przypadkach – właściwemu 
organowi, jak również warsztatom i 
producentom przyrządów kontrolnych i 
wszystkim zainteresowanym 
niedyskryminujący 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. de

Uzasadnienie

Dostęp do informacji ma duże znaczenie dla cyklicznego badania technicznego. Tutaj 
powinien być możliwy niedyskryminujący dostęp dla wszystkich zainteresowanych, jak 
przewidziano w ustawodawstwie dotyczącym pokładowych układów diagnostycznych (OBD). 
Należy zapewnić powyższe, aby umożliwić uczciwą konkurencję.

Poprawka 46
Marita Ulvskog

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – tiret pierwsze



PE507.985v01-00 22/39 AM\930989PL.doc

PL

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;

skreślone

Or. en

Poprawka 47
Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Gaston Franco, Jean-Pierre Audy, Michel 
Dantin, Dominique Riquet, Jim Higgins, Seán Kelly, Ivo Belet, Georgios Koumoutsakos

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;

skreślone

Or. fr

Uzasadnienie

Zgodnie z zasadami pomocniczości i proporcjonalności należy pozostawić ocenie państw 
członkowskich możliwość rozszerzenia kontroli technicznej na dwu- lub trzykołowe pojazdy 
silnikowe.

Poprawka 48
Holger Krahmer

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 L3e, L4e, L5e, L6e i 
L7e: cztery lata po dacie pierwszej 
rejestracji pojazdu, a następnie co dwa 
lata;
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Or. de

Uzasadnienie

Częstotliwość badań motocykli również należy oceniać pod kątem obciążenia finansowego i 
administracyjnego posiadaczy motocykli. Zasada pomocniczości znajduje zastosowanie w 
zakresie, w jakim wniosek nie wchodzi w zakres wyłącznych kompetencji UE. W przypadku 
pojazdów motocyklowych o małej mocy oraz motorowerów z maksymalną prędkością do 45 
km/h państwa członkowskie powinny nadal decydować, czy chcą je poddawać 
obligatoryjnemu regularnemu badaniu technicznemu. 

Poprawka 49
Silvia-Adriana Ţicău

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, a następnie
co dwa lata;

Or. ro

Poprawka 50
Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Gaston Franco, Petri Sarvamaa, Michel 
Dantin, Dominique Riquet, Jim Higgins, Seán Kelly

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, 
a następnie co dwa lata;

Or. fr
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Uzasadnienie

Zgodnie z zasadami pomocniczości i proporcjonalności należy pozostawić ocenie państw 
członkowskich możliwość zwiększenia częstotliwości kontroli technicznych pojazdów kategorii 
M1, N1 i O2.

Poprawka 51
Holger Krahmer

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

Odstępy w badaniach zgodnie z formułą „4+2+2” są dopasowane i wystarczające dla klas 
pojazdów M1, N1 i O2, tak aby móc zagwarantować bezpieczeństwo komunikacyjne.

Poprawka 52
Silvia-Adriana Ţicău

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. ro
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Poprawka 53
Bernd Lange

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

Or. de

Uzasadnienie

Jako że średni przebieg współczesnych pojazdów M1 i N1 rośnie bez widocznego pogarszania 
się wyników w zakresie bezpieczeństwa i ochrony środowiska, a także z uwagi na techniczne 
możliwości manipulacji licznikiem kilometrów, częstotliwość badań nie powinna być 
związana z przebiegiem kilometrów.

Poprawka 54
Holger Krahmer

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

Or. de
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Uzasadnienie

Roczny odstęp w badaniu dla samochodów osobowych od momentu osiągnięcia przebiegu 
powyżej 160 000 km jest nadmierny i nieproporcjonalny do celu poprawy bezpieczeństwa 
komunikacji.

Poprawka 55
Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Gaston Franco, Georgios Koumoutsakos, Jim 
Higgins, Seán Kelly

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

Or. fr

Uzasadnienie

Zgodnie z zasadami pomocniczości i proporcjonalności należy pozostawić ocenie państw 
członkowskich możliwość zwiększenia częstotliwości kontroli technicznych pojazdów kategorii 
M1 i N1.

Poprawka 56
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

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 

2. W przypadku, gdy pojazd kategorii M1 
lub N1 osiągnął przebieg 140 000 km w 
chwili wykonania pierwszego badania 
przydatności do ruchu drogowego od 
pierwszej rejestracji pojazdu, kolejne 
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badania przydatności do ruchu drogowego 
tego pojazdu wykonuje się co rok.

badania przydatności do ruchu drogowego 
tego pojazdu wykonuje się co rok.

Or. en

Poprawka 57
Silvia-Adriana Ţicău

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.

2. W przypadku gdy pojazd kategorii M1 
lub N1 osiągnął przebieg 160 000 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 dwa lata.

Or. ro

Poprawka 58
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł  5 – ustęp 4 – tiret trzecie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- w przypadku zmiany posiadacza dowodu 
rejestracyjnego pojazdu.

skreślone

Or. ro

Poprawka 59
Jean-Pierre Audy, Seán Kelly

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 4 – tiret trzecie a (nowe)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– w wyniku kontroli drogowej.

Or. fr

Poprawka 60
Bernd Lange

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Właściwy organ państwa 
członkowskiego lub stacja kontroli 
pojazdów przeprowadza badanie 
przydatności do ruchu drogowego w 
odniesieniu do każdego obszaru, o którym 
mowa w ust. 1, uwzględniając 
przynajmniej te elementy, które zostały 
określone w załączniku II pkt 3, oraz 
stosując obowiązujące metody badań tych 
elementów wymienione w tym załączniku.

2. Właściwy organ państwa 
członkowskiego lub stacja kontroli 
pojazdów przeprowadza badanie 
przydatności do ruchu drogowego w 
odniesieniu do każdego obszaru, o którym 
mowa w ust. 1, uwzględniając 
przynajmniej te elementy, które zostały 
określone w załączniku II pkt 3. Chodzi 
tutaj wyłącznie o sprawdzenie sposobu 
funkcjonowania. Niedopuszczone dla 
danego typu elementy i części zamienne, 
które ewidentnie mają negatywny wpływ 
na właściwości w zakresie bezpieczeństwa 
i ochrony środowiska, mogą być poddane 
reklamacji w oparciu o obowiązujące 
metody badań tych elementów wymienione 
w załączniku II pkt 3.

Or. de

Uzasadnienie

Cykliczne badanie techniczne sprawdza sposób funkcjonowania pojazdu, a nie generalnie 
homologację typu części zamiennych. Praktycznie nie jest to nawet możliwe, ponieważ 
niektóre części są zamontowane tak, że nie można ich sprawdzić. Tylko jeśli wbudowano 
elementy mające negatywny wpływ na właściwości w zakresie bezpieczeństwa oraz ochrony 
środowiska, niedopuszczone do zastosowania w danym typie, można zarzucić ich 
nieprawidłowość. Nie można pośrednio ograniczyć wolnego zaopatrzenia w części zamienne.
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Poprawka 61
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – tiret drugie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– poważne usterki, które mogą zagrażać 
bezpieczeństwu pojazdu lub stwarzać 
zagrożenie dla innych użytkowników dróg, 
lub inne istotniejsze niezgodności,

– poważne usterki, które mogą zagrażać 
bezpieczeństwu pojazdu lub stwarzać 
zagrożenie dla innych użytkowników dróg,
lub nieprawidłowości, które stanowią 
naruszenie odpowiednich norm 
dotyczących hałasu i emisji gazów, w 
szczególności emisji NOx i CO2, lub inne 
istotniejsze niezgodności,

Or. en

Poprawka 62
Krišjānis Kariņš

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Aby sprawdzić odczyt z licznika 
kilometrów, w przypadku gdy informacja
ta nie została przekazana w formie 
elektronicznej po poprzednim badaniu 
przydatności do ruchu drogowego, 
diagnosta żąda od osoby, która przekazała 
pojazd do badania, przedstawienia 
świadectwa wydanego po poprzednim 
badaniu przydatności do ruchu drogowego.

4. Aby sprawdzić odczyt z licznika 
kilometrów, tam gdzie jest on normalnie 
zainstalowany, informacje dotyczące
poprzedniego badania przydatności do 
ruchu drogowego są udostępniane 
diagnoście drogą elektroniczną. Do czasu 
ustanowienia systemu elektronicznego 
przesłania informacji diagnosta żąda od 
osoby, która przekazała pojazd do badania, 
przedstawienia świadectwa wydanego po 
poprzednim badaniu przydatności do ruchu 
drogowego. Zainteresowanym stronom 
udostępnia się drogą elektroniczną odczyt 
licznika dokonany podczas ostatniego 
badania przydatności do ruchu 
drogowego. Informacje te nie mogą 
zawierać danych osobowych.
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Or. en

Poprawka 63
Bernd Lange

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Świadectwa przydatności do ruchu 
drogowego są wzajemnie uznawane przez 
wszystkie państwa członkowskie do celów 
powtórnej rejestracji pojazdu 
przeniesionego z jednego państwa 
członkowskiego do drugiego, pod 
warunkiem że świadectwo jest ważne pod 
względem częstotliwości w państwie 
członkowskim powtórnej rejestracji. 
Podstawą jest badanie we wszystkich 
państwach członkowskich, które 
odpowiada tym samym standardom.

Or. de

Uzasadnienie

Wzajemne uznawanie jest również sensowne w przypadku ponownej rejestracji oraz 
sprzedaży transgranicznej. Z tego względu we wszystkich państwach członkowskich UE muszą 
obowiązywać porównywalne standardy. Podstawą do tego jest badanie we wszystkich 
państwach członkowskich, które odpowiada tym samym standardom.

Poprawka 64
Ivo Belet

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Stacja kontroli pojazdów lub – w 
stosownych przypadkach – właściwy 
organ, który przeprowadził kontrolę 
techniczną pojazdu, przekazuje po każdej 
kontroli, odpowiednio do przypadku, 
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zarejestrowany przebieg kilometrów do 
bazy danych stanów licznika.

Or. nl

Poprawka 65
Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Gaston Franco, Petri Sarvamaa, Georgios 
Koumoutsakos, Michel Dantin, Dominique Riquet, Jim Higgins, Seán Kelly

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku stwierdzenia poważnych 
usterek, właściwy organ podejmuje 
decyzję o warunkach, zgodnie z którymi 
możliwa jest eksploatacja pojazdu zanim 
przejdzie on ponowne badanie 
przydatności do ruchu drogowego. 
Ponowne badanie przeprowadza się w 
ciągu sześciu tygodni od pierwotnego 
badania.

2. W przypadku stwierdzenia poważnych 
usterek, właściwy organ państwowy może 
podjąć decyzję o warunkach, zgodnie z 
którymi możliwa jest eksploatacja pojazdu 
zanim przejdzie on ponowne badanie 
przydatności do ruchu drogowego.

Or. fr

Uzasadnienie

Zgodnie z zasadą pomocniczości zatrzymanie pojazdów należy do kompetencji państw 
członkowskich, powinno więc pozostać ono do oceny właściwych organów państwowych.

Poprawka 66
Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Gaston Franco, Petri Sarvamaa, Georgios 
Koumoutsakos, Michel Dantin, Dominique Riquet, Jim Higgins, Seán Kelly

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przypadku stwierdzenia 
niebezpiecznych usterek, pojazd nie może 
być eksploatowany na drogach 
publicznych, a jego rejestracja zostaje 

3. W przypadku stwierdzenia 
niebezpiecznych usterek właściwy organ 
państwowy może zdecydować, że pojazd 
nie może być eksploatowany na drogach 



PE507.985v01-00 32/39 AM\930989PL.doc

PL

cofnięta zgodnie z art. 3a dyrektywy XXX 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
zmieniającej dyrektywę Rady 1999/37/WE 
w sprawie dokumentów rejestracyjnych dla 
pojazdów do czasu usunięcia usterek i 
wydania nowego świadectwa przydatności 
do ruchu drogowego, które potwierdzi 
przydatność do ruchu drogowego pojazdu.

publicznych i że jego rejestracja zostaje 
cofnięta zgodnie z art. 3a dyrektywy XXX 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
zmieniającej dyrektywę Rady 1999/37/WE 
w sprawie dokumentów rejestracyjnych dla 
pojazdów do czasu usunięcia usterek i 
wydania nowego świadectwa przydatności 
do ruchu drogowego, które potwierdzi 
przydatność do ruchu drogowego pojazdu.

Or. fr

Uzasadnienie

Zgodnie z zasadą pomocniczości zatrzymanie pojazdów należy do kompetencji państw 
członkowskich, powinno więc pozostać ono do oceny właściwych organów państwowych.

Poprawka 67
Bernd Lange

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Badania przydatności do ruchu 
drogowego prowadzone są przez 
diagnostów spełniających minimalne 
wymogi w zakresie kompetencji i 
wyszkolenia ustanowione w załączniku VI.

1. Badania przydatności do ruchu 
drogowego prowadzone są przez 
diagnostów spełniających minimalne 
wymogi w zakresie kompetencji i 
wyszkolenia ustanowione w załączniku VI. 
Państwa członkowskie, które stosują
bardziej restrykcyjne wymogi, powinny 
móc je zachować.

Or. de

Uzasadnienie

Po raz pierwszy postawiono warunki kwalifikacyjne diagnostom. Państwa członkowskie UE, 
które stosują wyższe standardy, powinny móc je zachować.

Poprawka 68
Bernd Lange

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Państwa członkowskie propagują
odpowiednie szkolenia diagnostów 
zgodnie z wymogami kwalifikacyjnymi.

Or. de

Uzasadnienie

Zgodnie z wymogami kwalifikacyjnymi państwa członkowskie powinny propagować 
odpowiednie szkolenia.

Poprawka 69
Bernd Lange

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Prowadząc badanie przydatności do 
ruchu drogowego, diagności muszą być 
wolni od wszelkich konfliktów interesów, 
w szczególności pod kątem 
ekonomicznych, osobistych lub rodzinnych 
relacji z posiadaczem dowodu 
rejestracyjnego pojazdu przechodzącego 
badanie.

4. Prowadząc badanie przydatności do 
ruchu drogowego, diagności muszą być 
wolni od wszelkich konfliktów interesów, 
w szczególności pod kątem 
ekonomicznych, osobistych lub rodzinnych 
relacji z posiadaczem dowodu 
rejestracyjnego pojazdu przechodzącego 
badanie. Zakłada to odpowiednie 
standardy certyfikacji, np. przez 
odpowiedni standard ISO.

Or. de

Uzasadnienie

Aby zapewnić porównywalność i niezależność cyklicznego badania technicznego, powinno się 
ustalić wewnątrz UE takie same standardy certyfikowania, np. odpowiedni standard ISO.

Poprawka 70
Ivo Belet
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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 analizuje, jaki sposób jest 
najbardziej wydajny i skuteczny do
stworzenia 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.

Or. nl

Poprawka 71
Bernd Lange

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 analizuje 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. 
Powinno to umożliwić wszystkim 
zainteresowanym niedyskryminujący 
dostęp do informacji dotyczących 
pojazdów.

Or. de
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Uzasadnienie

Dostęp do informacji ma duże znaczenie dla cyklicznego badania technicznego. Powinien być 
możliwy niedyskryminujący dostęp dla wszystkich zainteresowanych, jak przewidziano w 
ustawodawstwie dotyczącym pokładowego układu diagnostycznego (OBD).

Poprawka 72
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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.

Na podstawie tej analizy Komisja 
przedstawia propozycje możliwości 
zwiększenia interoperacyjności i 
standaryzacji dokumentów 
elektronicznych oraz znosi wymóg
wydawania poświadczenia 
przeprowadzenia badania przewidzianego 
w art. 10. W ciągu dwóch lat od daty 
rozpoczęcia stosowania niniejszego 
rozporządzenia, Komisja dostarcza
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
odpowiedni wniosek ustawodawczy.

Or. en

Poprawka 73
Ivo Belet

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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 

Na podstawie tej analizy Komisja 
przedstawia różne warianty strategiczne i 
dokona ich oceny, w tym w odniesieniu do 
możliwości zniesienia wymogu wydawania 
poświadczenia przeprowadzenia badania 
przewidzianego w art. 10. oraz utworzenia 
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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.

systemu wymiany informacji między 
państwami członkowskimi o stanie 
liczników kilometrów w razie sprzedaży 
transgranicznej. W ciągu dwóch lat od 
daty rozpoczęcia stosowania niniejszego 
rozporządzenia, Komisja przedstawia
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie na temat wyników 
przedmiotowej analizy, a wraz z tym 
sprawozdaniem – w stosownym przypadku 
– przedstawi wniosek ustawodawczy.

Or. nl

Poprawka 74
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komitet ds. Przydatności do Ruchu 
Drogowego

skreślony

1. Komisję wspomaga komitet. Komitet ten 
jest komitetem w rozumieniu 
rozporządzenia (UE) nr 182/2011.
2. W przypadku odesłania do niniejszego 
ustępu stosuje się art. 5 rozporządzenia 
(UE) nr 182/2011. W przypadku gdy 
opinia komitetu ma być uzyskana w 
drodze procedury pisemnej, procedura ta 
kończy się bez osiągnięcia rezultatu gdy, 
przed upływem terminu na wydanie 
opinii, zdecyduje o tym przewodniczący 
komitetu lub wniesie o to zwykła 
większość członków komitetu.

Or. en

Poprawka 75
Bernd Lange
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1 – tiret drugie a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- zmiany w ciągu dwóch lat załączników 
względem następujących wymagań:
- w ramach badania w przypadku opon 
nieodpowiadających odpowiednim 
wymaganiom europejskim będzie 
zarejestrowana wada; 
- do badania emisji NOx oraz cząsteczek 
będą wprowadzone odpowiednie ambitne 
wartości referencyjne wymienione w 
punkcie 8.2 „Spaliny wydechowe” dla 
wchodzących obecnie na rynek pojazdów 
EURO VI.

Or. de

Poprawka 76
Silvia-Adriana Ţicău

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 niniejszego 
rozporządzenia]. Komisja sporządza
sprawozdanie dotyczące przekazania 
uprawnień nie później niż dziewięć 
miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. 
Przekazanie uprawnień zostaje 
automatycznie przedłużone na takie same
okresy, chyba że Parlament Europejski 
lub Rada sprzeciwią się takiemu 
przedłużeniu nie później niż trzy miesiące 
przed końcem każdego okresu.

Or. ro
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Poprawka 77
Bernd Lange

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Komisja regularnie składa 
Parlamentowi Europejskiemu 
sprawozdanie na temat wdrożenia 
rozporządzenia, jak również na temat jego 
oddziaływania na rynek wewnętrzny oraz 
produkcję przemysłową w Unii.

Or. de

Uzasadnienie

Chodzi tutaj o wrażliwy sektor europejskiej gospodarki, zatem nieodzowne są: zwiększona 
przejrzystość i kontrola.

Poprawka 78
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

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. Państwa członkowskie przyjmują
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.

Or. en

Poprawka 79
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Rozporządzenie stosuje się od dnia [rok po 
jego wejściu w życie].

Or. en


