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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Z każdym rokiem rynek wewnętrzny staje się coraz bardziej wzajemnie powiązany; w całej 
Unii Europejskiej zaczęto przemieszczać towary z nieoczekiwanym natężeniem. Oznacza to 
powstanie nowych wyzwań w zakresie harmonizacji zasad bezpieczeństwa drogowego. 

Sprawozdawca popiera ogólny kierunek rozporządzenia zaproponowanego przez Komisję 
Europejską. Niemniej jednak uważa, że w dokumencie potrzebne są pewne poważne 
poprawki w celu nadania temu rozporządzeniu wystarczającej wartości dodanej. 

Po pierwsze, proponowany system oceny ryzyka powinien zostać ustanowiony na szczeblu 
europejskim. Jest to najbezpieczniejszy sposób ustalenia rzeczywistego ryzyka stwarzanego 
przez przedsiębiorstwo. Coraz częściej pojazdy przemieszczają się przez granice, a zatem 
konieczna jest wiedza o tym, które przedsiębiorstwa uznawane są w innych państwach 
członkowskich za stwarzające ryzyko. Nie da się tego osiągnąć przy pomocy krajowych 
systemów oceny ryzyka.

Po drugie, sprawozdania z najnowszych badań przydatności do ruchu drogowego muszą być 
udostępniane inspektorom i mogłyby służyć jako podstawa do określenia ryzyka stwarzanego 
przez przedsiębiorstwo. Unia Europejska nie powinna nakładać dodatkowych obciążeń 
administracyjnych, lecz opracować dalekosiężny system wykrywania potencjalnie 
niebezpiecznych pojazdów poruszających się po europejskich drogach.

Ponadto procedura drogowej kontroli technicznej musi być dokładniejsza, a tekst musi być 
jednoznaczny i jasny. Na przykład, jeśli podczas wstępnej kontroli drogowej wykryte zostaną 
pewne usterki, należy wtedy przeprowadzić szczegółową kontrolę techniczną. Z tekstu 
zaproponowanego przez Komisję nie wynika jasno, co powinno nastąpić. To samo odnosi się 
do naprawy pojazdu. Naprawy musi dokonać fachowiec, a nie kierowca czy inspektor na 
drodze. Z tego powodu, jeśli wykryte zostaną niebezpieczne usterki, muszą one zostać 
naprawione w najbliższym warsztacie.

Sprawozdawca uważa, że 12 miesięcy to czas zbyt krótki na wprowadzenie w życie tego 
rozporządzenia. Proponuje 60 miesięcy jako ostateczny termin zakupu wszelkiego 
niezbędnego sprzętu i przeszkolenia personelu. 

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 6
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Kontrole drogowe należy 
przeprowadzać za pomocą systemu oceny 
ryzyka. Państwa członkowskie mogą 
stosować system oceny ryzyka 
ustanowiony zgodnie z art. 9 dyrektywy 
2006/22/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie 
minimalnych warunków wykonania 
rozporządzeń Rady (EWG) nr 3820/85 i 
(EWG) nr 3821/85 dotyczących przepisów 
socjalnych odnoszących się do działalności 
w transporcie drogowym oraz uchylającej 
dyrektywę Rady 88/599/EWG.

(6) Kontrole drogowe należy 
przeprowadzać za pomocą ogólnounijnego
systemu oceny ryzyka. Państwa 
członkowskie mogą stosować system 
oceny ryzyka ustanowiony zgodnie z art. 9 
dyrektywy 2006/22/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 
2006 r. w sprawie minimalnych warunków 
wykonania rozporządzeń Rady (EWG) nr 
3820/85 i (EWG) nr 3821/85 dotyczących 
przepisów socjalnych odnoszących się do 
działalności w transporcie drogowym oraz 
uchylającej dyrektywę Rady 88/599/EWG.

Or. en

Uzasadnienie

Jedynie obejmujący całą Europę system oceny ryzyka będzie miał wartość dodaną. W czasach 
nasilonego przewożenia towarów pojazdy częściej przekraczają granice i z tego powodu 
system oceny ryzyka jedynie w poszczególnych państwach członkowskich będzie miał 
ograniczony wpływ na bezpieczeństwo na drogach.

Poprawka 2
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Wykorzystanie mobilnych jednostek 
kontroli drogowej zmniejsza opóźnienia i 
koszty dla podmiotów gospodarczych, 
ponieważ bardziej szczegółowe kontrole 
mogą być przeprowadzane 
natychmiastowo na poboczu drogi. W 
niektórych sytuacjach bardziej 
szczegółowe kontrole mogą być również 
przeprowadzane w stacjach kontroli 
pojazdów.

(13) Wykorzystanie mobilnych jednostek 
kontroli drogowej zmniejsza opóźnienia i 
koszty dla podmiotów gospodarczych, 
ponieważ bardziej szczegółowe kontrole 
mogą być przeprowadzane 
natychmiastowo na poboczu drogi. 
Bardziej szczegółowe kontrole mogą być 
również przeprowadzane w stacjach 
kontroli pojazdów, jeśli znajdują się one w 
pobliżu.

Or. en
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Uzasadnienie

Bardziej szczegółowe kontrole muszą być przeprowadzane, jeśli w tym celu dostępna jest 
mobilna jednostka kontroli lub w pobliżu znajduje się stacja kontroli pojazdów.

Poprawka 3
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Współpraca i wymiana najlepszych 
praktyk między państwami członkowskimi 
są niezbędne, aby osiągnąć bardziej 
zharmonizowany system kontroli 
drogowych stanu technicznego w całej 
Unii. Państwa członkowskie powinny 
zatem prowadzić ściślejszą współpracę 
również podczas działań operacyjnych. 
Współpraca ta powinna również 
obejmować organizację regularnych 
wspólnych kontroli drogowych.

(15) Współpraca i wymiana najlepszych 
praktyk między państwami członkowskimi 
są niezbędne, aby osiągnąć bardziej 
zharmonizowany system kontroli 
drogowych stanu technicznego w całej 
Unii. Państwa członkowskie powinny 
zatem prowadzić ściślejszą współpracę 
również podczas działań operacyjnych. 
Współpraca ta powinna również 
obejmować organizację regularnych 
wspólnych kontroli drogowych, a także 
wymianę informacji o wynikach kontroli 
drogowych i badań przydatności do ruchu 
drogowego.

Or. en

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Drogowe kontrole techniczne 
przeprowadza się bez dyskryminowania ze 
względu na narodowość kierowcy, 
państwo rejestracji lub państwo 
dopuszczenia do ruchu pojazdu 
użytkowego.

Or. en
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Uzasadnienie

Z obecnych doświadczeń wynika, że kierowcy pojazdów są dyskryminowani, jeśli prowadzą 
pojazd posiadający tablice rejestracyjne niektórych państw. Należy z tym skończyć.

Poprawka 5
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Łączna liczba wstępnych kontroli 
drogowych przeprowadzanych przez każde 
państwo członkowskie w każdym roku 
kalendarzowym odpowiada co najmniej 5 
% łącznej liczby pojazdów, o których 
mowa w art. 3 ust. 1 i które są 
zarejestrowane na terytorium danego 
państwa członkowskiego.

Łączna liczba wstępnych kontroli 
drogowych pojazdów kwalifikujących się 
do kontroli i zarejestrowanych w każdym z 
państw członkowskich, przeprowadzanych 
przez każde państwo członkowskie w 
każdym roku kalendarzowym odpowiada 
co najmniej 5% łącznej liczby 
kwalifikujących się do kontroli pojazdów, 
które są zarejestrowane na terytorium 
danego państwa członkowskiego.

Or. en

Uzasadnienie

Kontrole drogowe powinny obejmować jedynie te kategorie pojazdów, które kwalifikują się 
do kontroli drogowej. Odniesienie do ogólnej liczby pojazdów spowoduje nieproporcjonalne 
obciążenia administracyjne.

Poprawka 6
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Na szczeblu krajowym wprowadza się 
system oceny ryzyka do celów kontroli 
drogowych oparty na liczbie i wadze 
usterek wykrytych w przypadku pojazdów 
eksploatowanych przez poszczególne 
przedsiębiorstwa. Systemem oceny ryzyka 
zarządza właściwy organ państwa 
członkowskiego.

1. Na szczeblu Unii wprowadza się system 
oceny ryzyka do celów kontroli drogowych 
oparty na liczbie i wadze usterek 
wykrytych w przypadku pojazdów 
eksploatowanych przez poszczególne 
przedsiębiorstwa. Systemem oceny ryzyka 
w każdym z państw członkowskich 
zarządza właściwy organ państwa 
członkowskiego. Dane dotyczące kontroli 
należy gromadzić na szczeblu Unii, a 
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ocenę każdego przedsiębiorstwa należy 
ustalać na podstawie zagregowanych 
ogólnounijnych danych dotyczących 
wyników kontroli drogowych i badań 
przydatności do ruchu drogowego.

Or. en

Uzasadnienie

Jedynie system oceny ryzyka na szczeblu europejskim będzie miał wystarczającą wartość 
dodaną. Nie ma sensu ustanawianie nowego systemu oceny ryzyka jedynie w celu stworzenia 
nowych zdolności administracyjnych.

Poprawka 7
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Kierowcy pojazdu zarejestrowanego w 
państwie członkowskim posiadają w 
pojeździe świadectwo przydatności do 
ruchu drogowego odpowiadające 
ostatniemu badaniu przydatności do 
ruchu drogowego oraz sprawozdanie z 
ostatniej kontroli drogowej, jeżeli są one 
dostępne.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Te informacje muszą być dostępne drogą elektroniczną organom kontroli w państwach 
członkowskich. Nie ma potrzeby wożenia ze sobą dodatkowych dokumentów zwiększających 
obciążenia administracyjne.

Poprawka 8
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Poszczególne przedsiębiorstwa dbają o 
to, by eksploatowane przez nie pojazdy 
były przez cały czas w dobrym stanie 

3. Poszczególne przedsiębiorstwa i 
kierowca pojazdu dbają o to, by 
eksploatowane przez nich pojazdy były 
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przydatności do ruchu drogowego. przez cały czas w dobrym stanie 
przydatności do ruchu drogowego.

Or. en

Uzasadnienie

Kierowca pojazdu również musi ponosić odpowiedzialność za stan techniczny pojazdu.

Poprawka 9
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1 – akapit drugi – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) sprawdza świadectwo przydatności do 
ruchu drogowego i sprawozdanie z kontroli 
drogowej, jeżeli jest dostępne, 
przechowywane w pojeździe zgodnie z art. 
7 ust. 1;

a) sprawdza świadectwo przydatności do 
ruchu drogowego i sprawozdanie z kontroli 
drogowej;

Or. en

Uzasadnienie

Świadectwo przydatności do ruchu drogowego i poprzednie sprawozdania z kontroli 
drogowej powinny być dostępne drogą elektroniczną, aby nie nakładać dodatkowych 
obciążeń administracyjnych na przedsiębiorstwa oraz ułatwić sprawną kontrolę drogową.

Poprawka 10
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Na podstawie wyników wstępnej kontroli 
inspektor może zdecydować, że pojazd lub 
jego przyczepę należy poddać bardziej 
szczegółowej kontroli drogowej.

Jeśli podczas wstępnej kontroli wykryto 
usterki, pojazd lub jego przyczepę poddaje 
się bardziej szczegółowej kontroli 
drogowej.

Or. en

Uzasadnienie

Nie powinno być niejasności co do tego, czy należy przeprowadzić szczegółową kontrolę w 
przypadku wykrycia usterek po kontroli wstępnej.
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Poprawka 11
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Inspektor nie zezwala na użytkowanie 
pojazdu wykazującego niebezpieczne 
usterki, dopóki usterki te nie zostaną 
usunięte w miejscu kontroli. Inspektor 
może zezwolić na użytkowanie takiego 
pojazdu w celu doprowadzenia go do 
najbliższego warsztatu, w którym usterki 
te mogą zostać usunięte, pod warunkiem 
że niebezpieczne usterki zostały 
naprawione w sposób umożliwiający 
pojazdowi dojazd do warsztatu i że nie 
zachodzi bezpośrednie zagrożenie dla 
bezpieczeństwa jego pasażerów lub innych 
użytkowników dróg.

Inspektor nie zezwala na użytkowanie 
pojazdu wykazującego niebezpieczne 
usterki, dopóki usterki te nie zostaną 
usunięte w jednym z najbliższych 
warsztatów, pod warunkiem że 
niebezpieczne usterki zostały naprawione 
w sposób umożliwiający pojazdowi dojazd 
do warsztatu i że nie zachodzi 
bezpośrednie zagrożenie dla 
bezpieczeństwa jego pasażerów lub innych 
użytkowników dróg.

Or. en

Uzasadnienie

Nie należy stwarzać dodatkowego zagrożenia w wyniku naprawy na drodze.  Wszystkie 
usterki należy naprawiać w najbliższym miejscu, w którym dostępni są fachowcy.

Poprawka 12
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Inspektor może zezwolić na 
przetransportowanie pojazdu 
wykazującego niebezpieczne usterki do 
najbliższego miejsca, w którym pojazd ten 
może zostać naprawiony lub zatrzymany.

skreślony

Or. en
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Poprawka 13
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Rozporządzenie stosuje się od dnia [60
miesięcy po jego wejściu w życie].

Or. en

Uzasadnienie

Powinno być wystarczająco dużo czasu na zakup niezbędnego sprzętu i ustanowienie 
mechanizmu wymiany informacji na szczeblu europejskim.


