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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

W związku ze zwiększoną mobilnością osób w Unii Europejskiej konieczne są bardziej 
zharmonizowane przepisy w zakresie kontroli przydatności do ruchu drogowego. Jest to 
potrzebne nie tylko w celu zwiększenia bezpieczeństwa drogowego, ale również po to, aby 
dostarczyć obywatelom ważnych informacji dotyczących pojazdów nabywanych w różnych 
państwach członkowskich. Wraz z rozwojem technologii konieczne jest dostosowanie 
prawodawstwa, tak aby objąć nim pojazdy, które wcześniej nie wchodziły w zakres regulacji.

Sprawozdawca proponuje szereg poprawek do dokumentu.

Po pierwsze, świadectwo przydatności do ruchu drogowego i protokół badania przydatności 
do ruchu drogowego muszą być dostępne dla zainteresowanych stron online. Obejmuje to 
inspektora dokonującego kontroli drogowej, stację badania przydatności do ruchu drogowego 
w państwie członkowskim, w którym pojazd został zarejestrowany, a nawet nabywcę 
samochodu. Dostępność odczytów licznika kilometrów ma zasadnicze znaczenie dla 
upewnienia się, że nikt nie zafałszował przebiegu pojazdu.

Po drugie, istnieje już mechanizm wymiany informacji między państwami członkowskimi –
EUCARIS. Nie trzeba więc ustanawiać nowego mechanizmu wymiany informacji ani badać 
wykonalności europejskiej elektronicznej platformy informacji o pojazdach. Zamiast tego 
Komisja musi zbadać możliwości rozszerzenia ram EUCARIS. Sprawozdawca jest zdania, że 
będzie to bardziej opłacalne rozwiązanie, które będzie można najszybciej wprowadzić. 

Ponadto sprawozdawca uważa kary za fałszowanie przebiegu za bezużyteczne, jeśli odczyty 
liczników będą dostępne dla zainteresowanych stron. Dostępność odczytów liczników dla 
zainteresowanych stron wyeliminuje motywację do fałszowania przebiegu.

POPRAWKI

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii zwraca się do Komisji Transportu i 
Turystyki, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie do swojego sprawozdania 
następujących poprawek:

Poprawka 1
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Pojazdy rolnicze o maksymalnej 
prędkości projektowej ponad 40 km/h 
coraz częściej wykorzystywane są zamiast 
samochodów ciężarowych do zadań 
transportowych o lokalnym zasięgu. 
Zagrożenie związane z ich użytkowaniem 
jest zbliżone do zagrożenia występującego 

(8) Pojazdy rolnicze o maksymalnej 
prędkości projektowej ponad 40 km/h 
coraz częściej wykorzystywane są zamiast 
samochodów ciężarowych do zadań 
transportowych o lokalnym zasięgu, a tym 
samym konkurują z tradycyjnymi 
środkami transportu towarów. Zagrożenie 
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w przypadku samochodów ciężarowych, 
dlatego pod kątem badań przydatności do 
ruchu drogowego tę kategorię pojazdów 
należy traktować tak samo jak samochody 
ciężarowe.

związane z ich użytkowaniem jest zbliżone 
do zagrożenia występującego w przypadku 
samochodów ciężarowych, dlatego pod 
kątem badań przydatności do ruchu 
drogowego tę kategorię pojazdów należy 
traktować tak samo jak samochody 
ciężarowe.

Or. en

Uzasadnienie

Ponieważ pojazdy kategorii T5 coraz częściej uczestniczą w ruchu drogowym, powinny 
podlegać pełnej kontroli przydatności do ruchu drogowego.

Poprawka 2
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Na potrzeby kontroli pojazdów, a w 
szczególności ich elektronicznych 
podzespołów odpowiadających za 
bezpieczeństwo, konieczne jest posiadanie 
dostępu do specyfikacji technicznych 
każdego pojazdu. Dlatego też producenci 
pojazdów powinni obok pełnego zbioru 
danych objętych zakresem świadectwa 
zgodności (CoC) udostępnić także dane 
niezbędne do weryfikacji sprawności 
elementów odpowiadających za 
bezpieczeństwo i ochronę środowiska. 
Podobnie w tym samym celu należy 
stosować przepisy dotyczące dostępu do 
informacji o naprawach i konserwacji, 
zapewniając stacjom kontroli pojazdów 
dostęp do tych elementów informacji, które 
są niezbędne do badań przydatności do 
ruchu drogowego. Ma to szczególnie 
kluczowe znaczenie w obszarze układów 
sterowanych elektronicznie i powinno 
dotyczyć wszystkich części 
zamontowanych przez producenta.

(11) Na potrzeby kontroli pojazdów, a w 
szczególności ich elektronicznych 
podzespołów odpowiadających za 
bezpieczeństwo, konieczne jest posiadanie 
dostępu do specyfikacji technicznych 
każdego pojazdu. Dlatego też producenci 
pojazdów powinni obok pełnego zbioru 
danych objętych zakresem świadectwa 
zgodności (CoC) udostępnić także dane 
niezbędne do weryfikacji sprawności 
systemów odpowiadających za 
bezpieczeństwo i ochronę środowiska.
Dane powinny obejmować szczegółowe 
informacje umożliwiające kontrolę 
sprawności systemów odpowiadających za 
bezpieczeństwo pojazdów w sposób 
pozwalający na ich sprawdzenie w 
środowisku okresowych badań 
przydatności do ruchu drogowego w celu 
określenia przewidywalnej oceny 
przydatności bądź nieprzydatności do 
ruchu drogowego. Podobnie w tym samym 
celu należy stosować przepisy dotyczące 
dostępu do informacji o naprawach i 
konserwacji, zapewniając stacjom kontroli 
pojazdów dostęp do tych elementów 
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informacji, które są niezbędne do badań 
przydatności do ruchu drogowego. Ma to 
szczególnie kluczowe znaczenie w 
obszarze układów sterowanych 
elektronicznie i powinno dotyczyć 
wszystkich części zamontowanych przez 
producenta.

Or. en

Poprawka 3
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.

Or. en

Uzasadnienie

Państwa członkowskie w całej Unii Europejskiej powinny opowiedzieć się za elektroniczną
wersją świadectwa przydatności do ruchu drogowego. Ułatwi to wymianę informacji, a co za 
tym idzie wniesie do tego obszaru elementy rynku wewnętrznego.

Poprawka 4
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 23
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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 
poprzez rejestrowanie przebiegu oraz 
udostępnianie zarejestrowanych odczytów 
licznika zainteresowanym stronom w całej 
Unii. Państwa członkowskie powinny 
udostępniać odczyty liczników za 
pośrednictwem istniejącej sieci 
współpracy między państwami 
członkowskimi – EUCARIS.

Or. en

Poprawka 5
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 

(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 
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administracyjnych. Komisja powinna 
zatem przeprowadzić badania 
wykonalności, kosztów i korzyści 
dotyczące stworzenia europejskiej 
elektronicznej platformy wymiany 
informacji o pojazdach służącej temu 
celowi.

administracyjnych. Komisja powinna 
zatem przeprowadzić badania 
wykonalności, kosztów i korzyści 
dotyczące rozszerzenia zakresu 
funkcjonowania istniejącego mechanizmu 
wymiany informacji – EUCARIS, tak aby 
uwzględnić w tej platformie wymianę 
informacji o odczytach przebiegu oraz 
zbadać możliwości jeszcze szerszej 
wymiany informacji.

Or. en

Uzasadnienie

Istnieje już działający system wymiany informacji między państwami członkowskimi –
EUCARIS. System stwarza państwom możliwości wymiany informacji o rejestracji 
samochodów i prawach jazdy, pomagając w zwalczaniu kradzieży samochodów i oszustw przy 
rejestracji. Ten istniejący system należy przyjąć za podstawę dalszego rozwoju wymiany 
informacji między państwami UE.

Poprawka 6
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. Państwa członkowskie dopilnowują, by 
– do celów kontroli licznika kilometrów, 
tam gdzie jest on normalnie zainstalowany 
– informacje dotyczące poprzedniego 
badania przydatności do ruchu drogowego
były udostępniane inspektorom drogą 
elektroniczną. Zainteresowanym stronom 
udostępnia się drogą elektroniczną odczyt 
licznika dokonany podczas ostatniego 
badania przydatności do ruchu 
drogowego.

Or. en

Uzasadnienie

Dostępność odczytów licznika – a nie kary – spowoduje zaprzestanie fałszowania przebiegu. 
Motywacja do fałszowania odczytów licznika zniknie, jeśli nabywca samochodu będzie mógł 
sprawdzić odczyt licznika dokonany podczas ostatniego badania przydatności do ruchu 
drogowego.
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Poprawka 7
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 
przerejestrowania pojazdu przeniesionego 
z jednego państwa członkowskiego do 
drugiego, pod warunkiem że świadectwo 
jest ważne w granicach częstotliwości 
państwa członkowskiego, w którym 
dokonuje się przerejestrowania.

Or. en

Uzasadnienie

Uznawanie świadectw przydatności do ruchu drogowego wydanych przez każde z państw 
członkowskich we wszystkich pozostałych państwach członkowskich stanowi ważny krok w 
kierunku urzeczywistnienia rynku wewnętrznego.

Poprawka 8
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 
elektronicznej platformy wymiany 
informacji o pojazdach przy wykorzystaniu 
istniejących i już wdrożonych rozwiązań 
IT w odniesieniu do międzynarodowej 
wymiany danych z myślą o 
minimalizowaniu kosztów i unikaniu 
powielania. W analizie rozważone zostaną 
najbardziej odpowiednie sposoby 
połączenia istniejących systemów 
krajowych w celu wymiany informacji na 
temat danych dotyczących badań 
przydatności do ruchu drogowego i 
odczytów liczników przebiegu między 
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właściwymi organami państw 
członkowskich odpowiadającymi za 
badania, rejestrację i homologację 
pojazdów, stacjami kontroli pojazdów, 
producentami przyrządów do 
przeprowadzania badań i producentami 
pojazdów.

Or. en

Poprawka 9
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.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Kary nie spowodują zaprzestania fałszowania odczytów liczników. Można to osiągnąć – bez 
nakładania kar lub grzywien – dzięki dostępności informacji na temat ostatnich odczytów 
licznika.


