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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0154/2010, którą złożył Ralph Lehmann (Niemcy) w sprawie 
harmonizacji badań technicznych oraz wielu różnych naboi do butli na gaz 
w Europie 

1. Streszczenie petycji

Składający petycję, który często podróżuje po Europie swoim samochodem kempingowym, 
informuje, że kiedy pojazd musi przejść okresowe badania techniczne (TÜV), jest on 
zmuszony wrócić do Niemiec. Składający petycję wzywa do zharmonizowania w Europie 
badań technicznych. Umożliwiłoby mu to poddanie pojazdu testom w każdym miejscu 
w Europie i otrzymanie zaświadczenia o dopuszczeniu pojazdu do ruchu uznawanego na 
całym kontynencie. Inny problem praktyczny, jaki napotyka składający petycję, dotyczy 
wielu różnych naboi niezbędnych do korzystania z butli gazowej w samochodzie 
kempingowym w trakcie podróży po Europie. Dlatego domaga się on harmonizacji także 
w tym obszarze. 

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 8 czerwca 2010 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 2 września 2010 r.

Jeżeli chodzi o kwestię kontroli pojazdów, to dyrektywa 2009/40/WE1w sprawie badań 
zdatności do ruchu drogowego pojazdów silnikowych zapewnia ramy dla systemu kontroli 
pojazdów w Europie. Dyrektywa ta określa minimalną częstotliwość przeprowadzania badań 

                                               
1Dyrektywa 2009/40/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie badań zdatności do 
ruchu drogowego pojazdów silnikowych i ich przyczep, Dz.U. L 141 z 6.6.2009, s. 12.
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oraz wykaz podzespołów podlegających obowiązkowemu badaniu, jednak zezwala państwom 
członkowskim na: 

 skrócenie okresu między dwoma kolejnymi obowiązkowymi badaniami technicznymi;
 objęcie obowiązkowymi badaniami wyposażenia dodatkowego; 
 zwiększenie ilości podzespołów podlegających obowiązkowemu badaniu; 
 rozszerzenie obowiązku regularnych badań technicznych na inne kategorie pojazdów; 
 wprowadzenie obowiązku specjalnych dodatkowych badań technicznych; 
 ustanowienie dla pojazdów zarejestrowanych na swoim terytorium wyższych niż 

podane wartości minimalnej skuteczności działania hamulców i wprowadzenie 
badania pojazdów obciążonych, przy czym wymagania takie nie wykraczają poza 
pierwotne zezwolenie dotyczące określonego typu pojazdu. 

Na skutek tych możliwych odstępstw krajowych system wzajemnego uznawania zaświadczeń 
o dopuszczeniu pojazdu do ruchu ma obecnie wciąż ograniczony zasięg, z wyjątkiem 
przypadków odnawiania rejestracji. Obecnie Komisja uruchomiła procedurę zmiany 
przedmiotowej dyrektywy, która ma na celu dalsze harmonizowanie badań zdatności do ruchu 
drogowego w Europie, a tym samym stworzenie powszechnego systemu wzajemnej 
uznawalności zaświadczeń o dopuszczeniu pojazdu do ruchu. 

Prawodawstwo Unii Europejskiej harmonizuje zasady dotyczące przewoźnych urządzeń 
ciśnieniowych poprzez dyrektywę 1999/36/WE1(dyrektywa ta jest obecnie zmieniana). 
Dyrektywa ta określa zasady budowy i kontroli butli, a w niektórych przypadkach także 
zasady dotyczące budowy i kontroli ich zaworów. Prawodawstwo Unii Europejskiej nie 
reguluje kwestii dotyczących wyposażenia butli, w tym elementów zabezpieczających. 
Zasady budowy i korzystania z wyposażenia butli ujęte są w przepisach prawa krajowego, 
a w niektórych przypadkach w normach EN. Obecnie Komisja nie zamierza proponować 
wprowadzenia ujednoliconych przepisów w tym zakresie. 

Wniosek

W odniesieniu do wzajemnej uznawalności badań technicznych w Europie Komisja jest 
świadoma istnienia zgłoszonych niedociągnięć, dlatego rozpoczęła już prace nad zmianą ram 
prawnych w celu zbudowania systemu wzajemnej uznawalności zaświadczeń o dopuszczeniu 
pojazdów do ruchu. 

W odniesieniu do butli gazowych Komisja nie zamierza proponować dodatkowych przepisów 
w tym zakresie, ponieważ istnieje już prawodawstwo europejskie dotyczące przewoźnych 
urządzeń ciśnieniowych, a kwestie dotyczące wyposażenia butli są regulowane w ramach 
norm EN oraz ISO.

                                               
1 Dyrektywa Rady 1999/36/WE z dnia 29 kwietnia 1999 r. w sprawie przewoźnych urządzeń ciśnieniowych, 
Dz.U. L 138 z dnia 1.6.1999.


