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Poprawka 37
Peter van Dalen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
–

Wniosek o odrzucenie

Parlament Europejski odrzuca wniosek 
Komisji.

Or. nl

Poprawka 38
Patricia van der Kammen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
–

Wniosek o odrzucenie

Parlament Europejski odrzuca wniosek 
Komisji.

Or. nl

Uzasadnienie

Ten wniosek nie ma wartości dodanej. Obowiązujące dyrektywy są odpowiednie i nie 
wymagają zastąpienia. To, że dzięki prawodawstwu unijnemu ma wzrosnąć bezpieczeństwo 
na drogach, zakrawa na farsę.

Poprawka 39
Dieter-Lebrecht Koch

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Tytuł 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wniosek Wniosek

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU 
EUROPEJSKIEGO I RADY

DYREKTYWA PARLAMENTU 
EUROPEJSKIEGO I RADY

w sprawie okresowych badań przydatności w sprawie okresowych badań przydatności 



PE507.994v01-00 4/153 AM\931123PL.doc

PL

do ruchu drogowego pojazdów 
silnikowych i ich przyczep oraz uchylające 
dyrektywę 2009/40/WE

do ruchu drogowego pojazdów 
silnikowych i ich przyczep oraz uchylające 
dyrektywę 2009/40/WE

(Tekst mający znaczenie dla EOG) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Powyższą zmianę należy zastosować w 
odpowiednich miejscach w całym tekście.)

Or. de

Poprawka 40
Peter van Dalen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Title 1

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

(Tekst mający znaczenie dla EOG) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Or. nl

Poprawka 41
Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Georgios Koumoutsakos, Jim Higgins, Petri 
Sarvamaa

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Tytuł 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Wniosek Wniosek

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU 
EUROPEJSKIEGO I RADY

DYREKTYWA PARLAMENTU 
EUROPEJSKIEGO I RADY

w sprawie okresowych badań przydatności w sprawie okresowych badań przydatności 
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do ruchu drogowego pojazdów 
silnikowych i ich przyczep oraz uchylające 
dyrektywę 2009/40/WE

do ruchu drogowego pojazdów 
silnikowych i ich przyczep oraz uchylające 
dyrektywę 2009/40/WE

(Tekst mający znaczenie dla EOG) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Or. fr

Uzasadnienie

W ramach stosowania zasady pomocniczości i zgodnie z wcześniejszym ustawodawstwem 
europejskim w sprawie badań przydatności do ruchu drogowego pojazdów silnikowych i ich 
przyczep należy opowiedzieć się za dyrektywą a nie rozporządzeniem.

Poprawka 42
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Tytuł 1

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

(Tekst mający znaczenie dla EOG) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Or. fr

Uzasadnienie

Należy zachować obecną formę ram ustawodawczych badań i zmienić wniosek w sprawie 
rozporządzenia na wniosek w sprawie dyrektywy, tak by pozostawić w gestii państw 
członkowskich kwestie organizacyjne okresowych badań przydatności do ruchu drogowego 
pojazdów silnikowych. Ta zmiana ma zastosowanie do całego tekstu.

Poprawka 43
Corien Wortmann-Kool, Anne E. Jensen, Philippe De Backer
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Badania przydatności do ruchu 
drogowego stanowią część szerszego 
systemu gwarantującego, że pojazdy są 
utrzymywane w bezpiecznym i 
akceptowalnym z punktu widzenia ochrony 
środowiska stanie w trakcie ich 
użytkowania. System ten powinien 
obejmować przeprowadzanie regularnych 
badań przydatności do ruchu drogowego 
wszystkich pojazdów oraz drogowe 
kontrole techniczne pojazdów 
wykorzystywanych do celów 
komercyjnych w transporcie drogowym, 
jak również przepisy dotyczące procedury 
rejestracji pojazdów w celu zapewnienia,
aby na drogach nie były używane pojazdy,
które stanowią bezpośrednie zagrożenie dla 
bezpieczeństwa ruchu drogowego.

(3) Badania przydatności do ruchu 
drogowego stanowią część szerszego 
systemu gwarantującego, że pojazdy są 
utrzymywane w bezpiecznym i 
akceptowalnym z punktu widzenia ochrony 
środowiska stanie w trakcie ich 
użytkowania. System ten powinien 
obejmować przeprowadzanie regularnych 
badań przydatności do ruchu drogowego 
wszystkich pojazdów oraz drogowe 
kontrole techniczne pojazdów 
wykorzystywanych do celów 
komercyjnych w transporcie drogowym, 
jak również przepisy dotyczące procedury 
rejestracji pojazdów. Okresowe badania 
powinny stanowić główne narzędzie 
zapewniania przydatności do ruchu
drogowego. Kontrole drogowe pojazdów 
użytkowych powinny jedynie uzupełniać 
badania okresowe i dotyczyć pojazdów, 
które stanowią bezpośrednie zagrożenie dla 
bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Or. en

Poprawka 44
Phil Bennion

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) Bez uszczerbku dla wymogów 
dotyczących okresowego badania 
przydatności do ruchu drogowego 
wszystkie pojazdy użytkowane na drogach 
publicznych muszą nadawać się do ruchu 
drogowego w każdym momencie ich 
eksploatacji.
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Or. en

Uzasadnienie

Okresowe kontrole techniczne są częścią szerszego systemu zapewniania przydatności do 
ruchu drogowego, w ramach którego pierwszym wymogiem jest spoczywający na właścicielu 
pojazdu obowiązek zapewnienia przydatności pojazdu do ruchu drogowego w każdym 
momencie jego użytkowania.

Poprawka 45
Phil Bennion

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3b) Wdrażanie środków przydatności do 
ruchu drogowego powinno obejmować 
kampanie uświadamiające adresowane do 
właścicieli pojazdów i mające na celu 
rozwijanie dobrych praktyk i zachowań w 
zakresie podstawowych kontroli ich 
pojazdów.

Or. en

Uzasadnienie

Edukowanie właścicieli pojazdów w zakresie podstawowych kontroli, jak sprawdzanie opon, 
to ważna część systemu zapewniania przydatności do ruchu drogowego i należy ją podkreślić.

Poprawka 46
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) W Unii przyjęto szereg norm 
technicznych i wymogów dotyczących 
bezpieczeństwa pojazdów. Należy jednak 
zagwarantować – stosując system 
okresowych badań przydatności do ruchu 

skreślony
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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/EWG18, 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 
pojazdów19, 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/EWG20.
__________________
20 Dz.U. L 20 z 9.7.2003, s. 1.

Or. fr

Uzasadnienie

Z uwagi na kontrowersje dotyczące wpływu złego stanu motorów na wypadkowość, 
przesadzone wydaje się poddawanie pojazdów dwu- i trzykołowych okresowym 
obowiązkowym badaniom przydatności do ruchu drogowego. Ponadto przyczepy kategorii O1 
o masie nieprzekraczającej 500 kg nie podlegają normalnie rejestracji, w związku z tym 
niemożliwe wydaje się nałożenie obowiązkowych okresowych badań przydatności do ruchu 
drogowego w przypadku tych pojazdów.

Poprawka 47
Michel Dantin, Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Dominique Riquet



AM\931123PL.doc 9/153 PE507.994v01-00

PL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) W Unii przyjęto szereg norm 
technicznych i wymogów dotyczących 
bezpieczeństwa pojazdów. Należy jednak 
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/EWG18, 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 
pojazdów19, 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/EWG20.

(4) W Unii przyjęto szereg norm 
technicznych i wymogów dotyczących 
bezpieczeństwa pojazdów. Należy jednak 
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 
krajowe wymogi dotyczące badań 
przydatności do ruchu drogowego
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/EWG18; 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 
pojazdów19, 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/EWG20.

Or. fr

Poprawka 48
Jacqueline Foster
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) Zakłada się, że wszystkie pojazdy 
poruszające się po drogach publicznych 
nadają się do ruchu drogowego, zaś celem 
potwierdzenia tego mogą zostać 
skontrolowane w każdym momencie ich 
eksploatacji. 

Or. en

Uzasadnienie

Wszystkie pojazdy użytkowane na drodze powinny być utrzymywane w stanie przydatności do 
ruchu drogowego, gdy są wykorzystywane, i będą podlegały kontroli we wszystkich 
państwach członkowskich.

Poprawka 49
Peter van Dalen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Istnieje wyraźny związek między 
poziomem bezpieczeństwa ruchu 
drogowego i liczbą usterek technicznych 
pojazdów. W 2009 r. na europejskich 
drogach odnotowano 35000 ofiar 
śmiertelnych. Przyjmując, że usterki 
techniczne przyczyniają się do wypadków 
śmiertelnych proporcjonalnie do liczby 
spowodowanych przez nie wypadków, na 
konto usterek technicznych pojazdów 
zapisać można ponad 2000 ofiar 
śmiertelnych w Unii rocznie. Z 
dostępnych badań wynika, że od 900 do 
1100 z tych ofiar można by uniknąć, 
gdyby wprowadzono odpowiednie zmiany 
do systemu badań przydatności do ruchu 
drogowego.

skreślony
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Uzasadnienie

Korelacja to nie to samo co związek przyczynowy. Jakość infrastruktury i zachowanie 
kierowców mają o wiele większy wpływ na bezpieczeństwo na drogach w danym kraju.

Poprawka 50
Dieter-Lebrecht Koch

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5 a) Mając na uwadze, że każda osoba 
dzięki wczesnemu wykryciu w swoim 
pojeździe usterki istotnej dla 
bezpieczeństwa ruchu przyczynia się do 
usunięcia tej usterki, a przez to do 
uniknięcia wypadku, zaoszczędzone koszty 
związane ze skutkami wypadków powinny 
służyć stworzeniu systemu zachęt.

Or. de

Poprawka 51
Bogusław Liberadzki, Oldřich Vlasák

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Źródłem znacznej części ogólnej ilości 
emisji w transporcie drogowym, w 
szczególności emisji CO2, jest niewielka 
grupa pojazdów z niesprawnymi układami 
kontroli emisji. Szacuje się, że 5 % floty 
pojazdów odpowiada za 25 % ogółu emisji 
zanieczyszczeń. Dlatego też system 
okresowych badań przydatności do ruchu 
drogowego przyczyniłby się także do 
poprawy stanu środowiska poprzez 
obniżenie średniego poziomu emisji na 

(6) Źródłem znacznej części ogólnej ilości 
emisji w transporcie drogowym, w 
szczególności emisji CO2, jest niewielka 
grupa pojazdów z niesprawnymi układami 
kontroli emisji. Szacuje się, że 5 % floty 
pojazdów odpowiada za 25 % ogółu emisji 
zanieczyszczeń. Dotyczy to również 
wzrostu emisji cząstek stałych i tlenków 
azotu z nowoczesnych modeli silników, 
wymagających bardziej kompleksowego 
badania poziomu emisji, obejmującego 
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pojazd. kontrolę – z wykorzystaniem 
elektronicznego urządzenia kontrolnego –
integralności i funkcjonalności 
pokładowego układu diagnostycznego 
pojazdu, potwierdzoną przetestowaniem 
rury wydechowej, by zapewnić kompletny 
test systemu emisji, jako że sam tylko 
pokładowy układ diagnostyczny pojazdu 
nie jest wiarygodny. Dlatego też system 
okresowych badań przydatności do ruchu 
drogowego przyczyniłby się także do 
poprawy stanu środowiska poprzez 
obniżenie średniego poziomu emisji na 
pojazd.

Or. en

Poprawka 52
Isabelle Durant

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6a) Nowoczesne silniki są produkowane 
tak, aby były bardziej paliwooszczędne, 
dzięki zaawansowanemu układowi 
sterowania silnikiem i systemom 
oczyszczania spalin. Systemy te mogą 
jednak – jeśli będą niewłaściwie 
utrzymywane i regulowane – powodować 
wzrost emisji wysoce toksycznych 
nanocząsteczek i tlenków azotu. W 
przypadku nowocześniejszych pojazdów w 
ramach okresowych badań przydatności 
do ruchu drogowego należy zatem mierzyć 
również poziomy cząsteczek stałych i 
tlenków azotu w gazach spalinowych.

Or. en

Poprawka 53
Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Georgios Koumoutsakos, Jim Higgins
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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 państwom 
członkowskim ocenę możliwości rozszerzenia badań przydatności do ruchu drogowego na 
pojazdy dwu- i trzykołowe.

Poprawka 54
Michel Dantin, Dominique Riquet, Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Philippe Juvin, Brice Hortefeux, Arnaud Danjean, Agnès Le Brun

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 

skreślony
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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.

Or. fr

Poprawka 55
Younous Omarjee

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

Poprawka 56
Peter van Dalen

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) Wiarygodne wyniki badań nie 
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.

Or. nl

Uzasadnienie

Badanie, o którym mowa w ocenie skutków przeprowadzonym przez Komisję Europejską, z 
pewnością tego nie wykazuje. W przypadku 8% wypadków z udziałem motocykli stwierdzono 
usterki techniczne. Nie wykazano jednak, że usterki techniczne były przyczyną wypadków.

Poprawka 57
Bernadette Vergnaud

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 

(7) 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.
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należy rozszerzyć zakres pojazdów 
poddawanych badaniom o grupy 
najwyższego ryzyka wśród użytkowników 
dróg – dwu lub trzykołowe pojazdy 
silnikowe.

Or. fr

Uzasadnienie

Z uwagi na kontrowersje dotyczące wpływu złego stanu motorów na wypadkowość, 
przesadzone wydaje się poddawanie pojazdów dwu- i trzykołowych okresowym 
obowiązkowym badaniom przydatności do ruchu drogowego.

Poprawka 58
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7a) W kontekście harmonizacji badań 
przydatności do ruchu drogowego i 
zgodnie z przepisami rozporządzenia (UE) 
nr 168/20131, żadne badanie przydatności 
do ruchu drogowego pojazdów typu L, z 
wyjątkiem typu L1e i L2e, nie powinno 
dotyczyć zgodności pojazdu z 
ograniczeniem mocy do 74kW 
obowiązującej na terytorium niektórych 
państw członkowskich.
__________________
1 Dz.U. L 1 z 2.03.2013, s. 52.

Or. fr

Poprawka 59
Brian Simpson, Debora Serracchiani

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8
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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 
w przypadku samochodów ciężarowych, 
dlatego pod kątem badań przydatności do 
ruchu drogowego tę kategorię pojazdów 
należy traktować tak samo jak samochody 
ciężarowe.

(8) Pojazdy rolnicze o maksymalnej 
prędkości projektowej ponad 40 km/h są 
czasem wykorzystywane zamiast 
samochodów ciężarowych do celów 
komercyjnego drogowego transportu 
towarów. Ważne jest dopilnowanie, by 
pojazdy rolnicze wykorzystywane do tego 
celu traktowane były tak samo jak 
samochody ciężarowe.

Or. en

Uzasadnienie

Sformułowanie zaproponowane przez Komisję objęłoby znaczną większość ciągników, nawet 
te, które rzadko poruszają się po drogach publicznych, co miałoby znaczne konsekwencje dla 
sektora rolniczego i społeczności wiejskich w całej Europie.

Poprawka 60
Phil Bennion

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 
w przypadku samochodów ciężarowych, 
dlatego pod kątem badań przydatności do 
ruchu drogowego tę kategorię pojazdów 
należy traktować tak samo jak samochody 
ciężarowe.

(8) Pojazdy rolnicze o maksymalnej 
prędkości projektowej ponad 40 km/h są 
czasem wykorzystywane zamiast 
samochodów ciężarowych do zadań 
transportowych o lokalnym zasięgu.
Zagrożenie związane z ich użytkowaniem 
jest zbliżone do zagrożenia występującego 
w przypadku samochodów ciężarowych, 
dlatego pojazdy rolnicze wykorzystywane 
głównie do celów komercyjnego 
drogowego transportu towarów powinny 
podlegać badaniom przydatności do ruchu 
drogowego.
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Or. en

Uzasadnienie

Należy doprecyzować, że pojazdy rolnicze wykorzystywane zamiast samochodów ciężarowych 
stanowią specjalny przypadek, który należy potraktować w szczególny sposób.

Poprawka 61
Luis de Grandes Pascual

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 
w przypadku samochodów ciężarowych, 
dlatego pod kątem badań przydatności do 
ruchu drogowego tę kategorię pojazdów 
należy traktować tak samo jak samochody 
ciężarowe.

(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 
w przypadku samochodów ciężarowych, 
dlatego pod kątem badań przydatności do 
ruchu drogowego tę kategorię pojazdów 
należy traktować tak samo jak samochody 
ciężarowe. Z uwagi na szczególne cechy 
charakterystyczne tych pojazdów, to 
państwa członkowskie powinny 
decydować – w zależności od ich 
normalnego użytkowania – czy powinny 
one być poddawane okresowym 
badaniom. 

Or. es

Uzasadnienie

Użytkowanie w niektórych krajach pojazdów T5 w sposób inny niż do celów, do jakich zostały 
one zaprojektowane, nie uzasadnia ich uwzględnienia w rozporządzeniu. Właściwości 
techniczne tych pojazdów są mniej rygorystyczne niż te, które odnoszą się do samochodów 
ciężarowych (kategorie N2 i N3), są one również tańsze i powodują nieuczciwą konkurencję 
dla samochodów ciężarowych. Rozwiązaniem kompromisowym powinno być pozostawienie 
państwom członkowskim możliwości poddania ich badaniom okresowym.
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Poprawka 62
Anne E. Jensen

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
służą zachowaniu dziedzictwa epoki, w 
której zostały zbudowane, są chronione i 
utrzymywane w odpowiednim stanie 
historycznym oraz są rzadko
wykorzystywane jako pojazdy codziennego 
użytku. Decyzję o przedłużeniu terminu 
okresowych badań przydatności do ruchu 
drogowego dla tego rodzaju pojazdów 
należy pozostawić w gestii państw 
członkowskich lub należy w inny sposób 
uregulować system przeprowadzania
badań ich przydatności do ruchu 
drogowego.

Or. en

Uzasadnienie

Aby zdefiniować istotę motywu 9, ważne jest uwzględnienie powszechnie używanego 
sformułowania „odpowiedni stan historyczny”.

Poprawka 63
Bernd Lange, Ismail Ertug

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 

(9) Pojazdy mające wartość historyczną 
mają służyć zachowaniu dziedzictwa 
epoki, w której zostały zbudowane. Są 
dobrem kultury i nieregularnie 
wykorzystuje się je jako pojazdy 
codziennego użytku. Decyzję o 
przedłużeniu terminu okresowych badań 
przydatności do ruchu drogowego dla tego 
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państw członkowskich. Także w przypadku 
pozostałych rodzajów pojazdów 
specjalistycznych zadanie uregulowania 
kwestii badań przydatności do ruchu 
drogowego należy pozostawić w rękach 
państw członkowskich.

rodzaju pojazdów należy pozostawić w 
gestii państw członkowskich. Prawo to nie 
może jednak prowadzić do stosowania 
norm surowszych od tych, do których 
pierwotnie pojazd dostosowano. 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 mające wartość historyczną są dobrem kultury i nieregularnie wykorzystuje się je 
jako pojazdy codziennego użytku. Dlatego powinny obowiązywać dla nich inne zasady.

Poprawka 64
Anna Ibrisagic, Christofer Fjellner, Alf Svensson

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 historyczne 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.

Or. sv
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Poprawka 65
Phil Bennion

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 publiczne lub prywatne, 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.

Or. en

Uzasadnienie

Należy pozostawić państwom członkowskim decyzję dotyczącą struktury ich systemów 
okresowych badań technicznych, pod warunkiem że nad organami publicznymi lub 
prywatnymi nadzór sprawuje organ nadzoru określony w art. 13.

Poprawka 66
Hubert Pirker

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 

(10) Kwestia badań przydatności do ruchu 
drogowego jest przedmiotem suwerennych 
działań państw członkowskich i jako takie 
badania te przeprowadzane są przez 
państwo członkowskie, organizację 
publiczną upoważnioną przez państwo lub
organizacje lub instytucje w tym celu 
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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.

wyznaczone i nadzorowane bezpośrednio
przez państwo, włączając należycie 
upoważnione podmioty prywatne. W 
przypadku, gdy organizacje wyznaczone 
do przeprowadzania badań technicznych 
prowadzą jednocześnie działalność jako 
stacje obsługi pojazdów, państwa 
członkowskie dokładają wszelkich starań, 
aby zapewnić obiektywność i wysoką 
jakość badań technicznych.

Or. de

Uzasadnienie

Brzmienie to odpowiada art. 2 obowiązującej dyrektywy 2009/40/WE i nadal ma na celu 
zagwarantowanie różnych, funkcjonujących form badań przydatności do ruchu.

Poprawka 67
Bernadette Vergnaud

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 badania 
przydatności do ruchu drogowego, nawet 
jeżeli w ramach systemu krajowego 
dopuszcza się zatwierdzanie organów 
prywatnych.

Or. fr

Uzasadnienie

Należy zapewnić formalną niezależność stacji kontroli pojazdów od warsztatów 
samochodowych dokonujących napraw, tak by uniknąć ryzyka wystąpienia konfliktu 
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interesów.

Poprawka 68
Luis de Grandes Pascual

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10a) Przy udzielaniu upoważnień stacjom 
kontroli pojazdów państwa członkowskie 
powinny uwzględnić fakt, że dyrektywa 
2006/123/WE dotycząca usług na rynku 
wewnętrznym wyłącza ze swojego zakresu 
stosowania usługi świadczone w 
dziedzinie transportu.

Or. es

Poprawka 69
Isabelle Durant

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10a) Aby unikać wszelkiego konfliktu 
interesów między stacjami kontroli a 
organami wykonującymi naprawy, żaden 
pojazd nie powinien przechodzić badania 
przydatności do ruchu drogowego i być 
naprawiany w ośrodkach 
reprezentujących te same interesy w 
przeciągu tego samego roku.

Or. en

Poprawka 70
Peter van Dalen
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Przeprowadzając badania 
przydatności do ruchu drogowego 
diagności powinni działać niezależnie, 
przy czym należy unikać wszelkich 
konfliktów interesów. Wyniki badań 
przydatności do ruchu drogowego nie 
powinny być zatem powiązane z 
wysokością wynagrodzenia lub 
jakimikolwiek korzyściami 
ekonomicznymi bądź osobistymi.

skreślony

Or. nl

Uzasadnienie

System holenderski, w ramach którego operatorzy warsztatów samochodowych 
przeprowadzają również kontrole techniczne, a przydatność do ruchu drogowego badana jest 
przez krajowy organ nadzoru, działa doskonale. Ryzyko ponoszone przez operatorów 
warsztatów samochodowych, że mogą stracić licencję i tym samym środki do życia, 
gwarantuje wysoki standard kontroli przydatności do ruchu drogowego pojazdów w Holandii. 
Dlatego zaproponowana przez Komisję niezależność jest niepożądana.

Poprawka 71
Hubert Pirker

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Przeprowadzając badania przydatności 
do ruchu drogowego diagności powinni 
działać niezależnie, przy czym należy 
unikać wszelkich konfliktów interesów.
Wyniki badań przydatności do ruchu 
drogowego nie powinny być zatem 
powiązane z wysokością wynagrodzenia 
lub jakimikolwiek korzyściami 
ekonomicznymi bądź osobistymi.

(13) Przeprowadzając badania przydatności 
do ruchu drogowego diagności powinni 
działać niezależnie, przy czym należy 
unikać wszelkich konfliktów interesów.
Państwa członkowskie zatem zapewniają, 
by przeglądy przeprowadzano prawidłowo, 
oraz w szczególności w odniesieniu do 
zakładów uprawnionych do napraw 
pojazdów dopilnowują obiektywnego 
charakteru poświadczenia.
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Or. de

Poprawka 72
Markus Ferber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Przeprowadzając badania przydatności 
do ruchu drogowego diagności powinni 
działać niezależnie, przy czym należy 
unikać wszelkich konfliktów interesów.
Wyniki badań przydatności do ruchu 
drogowego nie powinny być zatem 
powiązane z wysokością wynagrodzenia 
lub jakimikolwiek korzyściami 
ekonomicznymi bądź osobistymi.

(13) Przeprowadzając badania przydatności 
do ruchu drogowego diagności powinni 
działać niezależnie, przy czym należy 
unikać wszelkich konfliktów interesów.
Państwa członkowskie zapewniają 
prawidłowy przebieg przeglądów oraz 
obiektywizm podmiotów badających 
przydatność do ruchu drogowego, które 
działają jednocześnie jako warsztaty 
naprawy pojazdów.

Or. de

Uzasadnienie

Obowiązująca dyrektywa unijna o technicznych przeglądach pojazdów pozostawia państwom 
członkowskim kwestię uprawnienia do przeglądów podmiotów prywatnych. W nowym 
rozporządzeniu należy zachować to uregulowanie.

Poprawka 73
Werner Kuhn

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Przeprowadzając badania przydatności 
do ruchu drogowego diagności powinni 
działać niezależnie, przy czym należy 
unikać wszelkich konfliktów interesów.
Wyniki badań przydatności do ruchu 
drogowego nie powinny być zatem 
powiązane z wysokością wynagrodzenia 
lub jakimikolwiek korzyściami 

(13) Przeprowadzając badania przydatności 
do ruchu drogowego diagności powinni 
działać niezależnie, przy czym należy 
unikać wszelkich konfliktów interesów.
Wyniki badań przydatności do ruchu 
drogowego nie powinny być zatem 
powiązane z wysokością wynagrodzenia 
lub jakimikolwiek korzyściami 
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ekonomicznymi bądź osobistymi. ekonomicznymi bądź osobistymi. Żadne 
działania związane z produkcją, 
sprzedażą, wynajmem, konserwacją lub 
naprawą pojazdów nie powinny zagrażać 
obiektywności, bezstronności i 
niezależności przy wykonywaniu badań 
przydatności do ruchu drogowego.

Or. en

Poprawka 74
Ismail Ertug

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13a) Aby zapewnić odpowiednią 
niezależność różnych rodzajów organów 
dokonujących kontroli, ważne jest, by 
stacje kontroli stosowały ujednolicone i 
uznane normy bezstronności, jak te 
określone w EN ISO/IEC 17020.

Or. en

Poprawka 75
Bernadette Vergnaud

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 

(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 oraz, w 
szczególności jeśli są one intensywnie 
eksploatowane, określonego przebiegu.
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zwiększyć częstotliwość badań w 
przypadku starszych pojazdów oraz 
pojazdów z dużym przebiegiem.

Or. fr

Uzasadnienie

Zwiększenie częstotliwości kontroli w przypadku pojazdów starszych niż sześć lat wydaje się 
nieproporcjonalne, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, a także niesie ze sobą znaczne dodatkowe 
koszty administracyjne i finansowe.

Poprawka 76
Younous Omarjee

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 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.

Or. fr

Poprawka 77
Brian Simpson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Badania przydatności do ruchu (19) Badania przydatności do ruchu 
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drogowego powinny obejmować wszystkie 
elementy istotne z punktu widzenia 
projektu, konstrukcji i wyposażenia 
właściwych dla badanego pojazdu.
Uwzględniając te elementy oraz bieżący 
stan zaawansowania technologicznego 
pojazdów, do wykazu badanych elementów 
należy włączyć nowoczesne układy 
elektroniczne. Aby doprowadzić do 
harmonizacji badań przydatności do ruchu 
drogowego, dla każdego z badanych 
elementów należy określić metody badań.

drogowego powinny obejmować wszystkie 
elementy istotne z punktu widzenia 
projektu, konstrukcji i wyposażenia 
właściwych dla badanego pojazdu.
Elementy te należy uaktualniać, aby 
uwzględniać postępy w badaniach i 
postępy techniczne w zakresie 
bezpieczeństwa pojazdów. Niestandardowe 
koła, umieszczone na niestandardowych 
osiach, należy traktować jak elementy o 
istotnym znaczeniu dla bezpieczeństwa i w 
związku z tym należy objąć je badaniami 
przydatności do ruchu drogowego. 
Uwzględniając te elementy oraz bieżący 
stan zaawansowania technologicznego 
pojazdów, do wykazu badanych elementów 
należy włączyć nowoczesne układy 
elektroniczne. Aby doprowadzić do 
harmonizacji badań przydatności do ruchu 
drogowego, dla każdego z badanych 
elementów należy określić metody badań.

Or. en

Uzasadnienie

Niestandardowe lub uszkodzone koła umieszczone na niestandardowych osiach budzą 
poważne obawy dotyczące odpowiedzialności i bezpieczeństwa. Badanie kół 
nieodpowiadających piaście koła powinno być traktowane jak element o istotnym znaczeniu 
dla bezpieczeństwa i w związku z tym ujęte w wykazie elementów do skontrolowania podczas 
badania przydatności do ruchu drogowego.

Poprawka 78
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Posiadacz dowodu rejestracyjnego 
pojazdu przechodzącego badanie 
przydatności do ruchu drogowego, w 
trakcie którego wykryto usterki, w 
szczególności usterki stanowiące 
zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu 

(21) Posiadacz dowodu rejestracyjnego 
pojazdu przechodzącego badanie 
przydatności do ruchu drogowego, w 
trakcie którego wykryto usterki, w 
szczególności usterki stanowiące 
zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu 
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drogowego, powinien niezwłocznie te 
usterki usunąć. W przypadku 
niebezpiecznych usterek należy cofnąć
rejestrację pojazdu do momentu 
całkowitego ich usunięcia.

drogowego, powinien niezwłocznie te 
usterki usunąć. W przypadku 
niebezpiecznych usterek pojazd nie 
powinien być eksploatowany na drogach 
publicznych do momentu całkowitego ich 
usunięcia.

Or. fr

Poprawka 79
Debora Serracchiani, Saïd El Khadraoui

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% krajowych transakcji sprzedaży 
samochodów używanych i od 30% do 40% 
transakcji transgranicznych 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 
usystematyzowany uznać oszustwa 
polegające na fałszowaniu przebiegu za 
przestępstwo podlegające karze. Państwa 
członkowskie powinny podjąć wszystkie 
niezbędne środki, aby zapewnić właściwy 
odczyt licznika podczas całego cyklu życia 
pojazdu. Można tego dokonać, gromadząc 
w bazie danych dotyczących rejestracji 
przebiegu informacji o przebiegu 
pojazdów, które już zostały zarejestrowane 
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przez różne podmioty sektora 
samochodowego, jak oficjalni 
koncesjonerzy, stacje napraw czy stacje 
kontroli.

Or. en

Uzasadnienie

Trudniej jest prześledzić historię samochodu, który został importowany. Odczyt licznika 
podczas pierwszego badania przydatności do ruchu drogowego to podstawowy czynnik 
określający częstotliwość następnych kontroli, zatem bardzo ważne jest, by państwa 
członkowskie podjęły wszystkie możliwe działania celem zapewnienia wiarygodnych i 
dokładnych odczytów licznika, zwłaszcza gdy pojazd badany jest po raz pierwszy.

Poprawka 80
Mathieu Grosch

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 
poprzez rejestrowanie przebiegu w 
świadectwie przydatności do ruchu 
drogowego w połączeniu z obowiązkiem 
przedstawiania świadectwa z poprzedniego 
badania. Także utworzenie bazy danych, w 
której rejestruje się kilometraż i ciężkie 
wypadki pojazdów z zagwarantowaniem 
ochrony danych, przyczyni się do 
utrudnienia manipulacji i udostępnienia 
ważnych informacji. Należy ponadto w 
sposób bardziej usystematyzowany uznać 
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oszustwa polegające na fałszowaniu 
przebiegu za przestępstwo podlegające 
karze.

Or. de

Poprawka 81
Phil Bennion, Philippe De Backer

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 
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. Aby 
skuteczniej zwalczać oszustwa polegające 
na fałszowaniu przebiegu, państwa 
członkowskie powinny gromadzić dane 
dotyczące rejestracji przebiegu w 
centralnej bazie danych.

Or. en

Uzasadnienie

Przebieg pojazdu rejestrowany jest już przez koncesjonerów, stacje napraw lub stacje 
kontroli, ale centralna baza danych gromadząca te informacje przyczyniłaby się w dużej 
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mierze do ograniczenia kosztów, jakie ponoszą konsumenci w związku z oszustwami 
polegającymi na fałszowaniu przebiegu.

Poprawka 82
Luis de Grandes Pascual

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 Komisja ocenia stosowność 
przedstawienia nowych wniosków w 
ramach polityki ochrony konsumentów.

Or. es

Uzasadnienie

Liczniki kilometrów nie są regulowane ani obowiązkowe w celu homologacji typu pojazdu lub 
dopuszczenia go do użytku. Jest to narzędzie czysto informacyjne i zaprojektowane jako takie.  
Podstawa prawna wniosku nie pozwala na uwzględnienie tej kwestii. Powinno to zostać 
raczej uregulowane w kontekście polityki ochrony konsumentów.

Poprawka 83
Artur Zasada, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 24 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24 a) Akredytacja stacji kontroli 
pojazdów na mocy rozporządzenia 
765/2008 ustanawiającego wymagania w 
zakresie akredytacji i nadzoru rynku 
odnoszące się do warunków 
wprowadzania produktów do obrotu nie 
może być obowiązkiem państw 
członkowskich.

Or. pl

Poprawka 84
Michel Dantin, Dominique Riquet, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

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
przyczyniłoby się do poprawy wydajności 
całego łańcucha administracji pojazdów
dzięki obniżeniu kosztów i obciążeń 
administracyjnych.
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Or. fr

Poprawka 85
Corien Wortmann-Kool, Anne E. Jensen, Philippe De Backer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 25 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25a) Jako że celem niniejszego 
rozporządzenia powinno być wsparcie 
dalszego ujednolicania i standaryzacji 
okresowych badań przydatności pojazdów 
do ruchu drogowego, co powinno 
ostatecznie doprowadzić do ustanowienia 
jednolitego rynku okresowych badań 
przydatności do ruchu drogowego w Unii 
Europejskiej z systemem wzajemnego 
uznawania świadectw przydatności do 
ruchu drogowego umożliwiającym 
badanie samochodów w którymkolwiek 
państwie członkowskim, Komisja 
Europejska powinna przygotować 
sprawozdanie w sprawie postępów w 
procesie ujednolicania, aby określić, kiedy 
będzie można ustanowić takie wzajemne 
uznawanie.

Or. en

Uzasadnienie

Potrzebujemy planu działania z myślą o osiągnięciu pełnego wzajemnego uznawania 
świadectw przydatności do ruchu drogowego, dzięki czemu możliwe byłoby utworzenie 
jednolitego rynku badań przydatności do ruchu drogowego.

Poprawka 86
Werner Kuhn

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 26
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26) W celu uzupełnienia niniejszego 
rozporządzenia o dalsze szczegóły 
techniczne należy przekazać Komisji 
uprawnienia do przyjęcia aktów zgodnie z 
art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej w celu uwzględnienia, w 
stosownych przypadkach, zmian w 
prawodawstwie dotyczących unijnej 
homologacji typu w odniesieniu do 
kategorii pojazdów, jak również w celu 
uwzględnienia konieczności aktualizacji 
załączników w świetle postępu 
technicznego. Szczególnie ważne jest, aby 
w czasie prac przygotowawczych Komisja 
prowadziła stosowne konsultacje, w tym na 
poziomie ekspertów. Przygotowując i 
opracowując akty delegowane, Komisja 
powinna zapewnić jednoczesne, terminowe 
i odpowiednie przekazywanie stosownych 
dokumentów Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie.

(26) W celu uaktualnienia niniejszego 
rozporządzenia należy przekazać Komisji 
uprawnienia do przyjęcia aktów zgodnie z 
art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej w celu uwzględnienia, w 
stosownych przypadkach, zmian w 
prawodawstwie dotyczących unijnej 
homologacji typu w odniesieniu do 
kategorii pojazdów, jak również w celu 
uwzględnienia konieczności aktualizacji 
załączników w świetle postępu 
technicznego. Szczególnie ważne jest, aby 
w czasie prac przygotowawczych Komisja 
prowadziła stosowne konsultacje, w tym na 
poziomie ekspertów. Przygotowując i 
opracowując akty delegowane, Komisja 
powinna zapewnić jednoczesne, terminowe 
i odpowiednie przekazywanie stosownych 
dokumentów Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie.

Or. en

Poprawka 87
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 29

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29) Ponieważ cel niniejszego 
rozporządzenia, a mianowicie 
ustanowienie wspólnych minimalnych 
wymogów i zharmonizowanych przepisów 
dotyczących przeprowadzania badań 
przydatności do ruchu drogowego 
pojazdów na terenie Unii, nie może zostać 
w zadowalającym stopniu zrealizowany 
przez państwa członkowskie i może być 
w związku z tym lepiej osiągnięty na 
poziomie unijnym, Unia może podjąć 

skreślony
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działania zgodnie z zasadą pomocniczości 
określoną w art. 5 Traktatu. Zgodnie z 
zasadą proporcjonalności określoną w 
tym artykule niniejsze rozporządzenie nie
wykracza poza to, co jest konieczne do 
osiągnięcia tego celu.

Or. fr

Uzasadnienie

Należy zachować obecną formę ram ustawodawczych badań i zmienić wniosek w sprawie 
rozporządzenia na wniosek w sprawie dyrektywy, tak by pozostawić w gestii państw 
członkowskich kwestie organizacyjne okresowych badań przydatności do ruchu drogowego 
pojazdów silnikowych.

Poprawka 88
Georges Bach

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 29

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29) Ponieważ cel niniejszego 
rozporządzenia, a mianowicie 
ustanowienie wspólnych minimalnych 
wymogów i zharmonizowanych przepisów 
dotyczących przeprowadzania badań 
przydatności do ruchu drogowego 
pojazdów na terenie Unii, nie może zostać 
w zadowalającym stopniu zrealizowany 
przez państwa członkowskie i może być 
w związku z tym lepiej osiągnięty na 
poziomie unijnym, Unia może podjąć 
działania zgodnie z zasadą pomocniczości 
określoną w art. 5 Traktatu. Zgodnie z 
zasadą proporcjonalności określoną w tym 
artykule niniejsze rozporządzenie nie 
wykracza poza to, co jest konieczne do 
osiągnięcia tego celu.

(29) Ponieważ cel niniejszego 
rozporządzenia, a mianowicie 
ustanowienie wspólnych minimalnych 
wymogów i zharmonizowanych przepisów 
dotyczących przeprowadzania badań 
przydatności do ruchu drogowego 
pojazdów na terenie Unii, nie może zostać 
w zadowalającym stopniu zrealizowany 
przez państwa członkowskie i może być 
w związku z tym lepiej osiągnięty na 
poziomie unijnym, Unia może podjąć 
działania zgodnie z zasadą pomocniczości 
określoną w art. 5 Traktatu. Zgodnie z 
zasadą proporcjonalności określoną w tym 
artykule niniejsze rozporządzenie nie 
wykracza poza to, co jest konieczne do 
osiągnięcia tego celu. Państwa 
członkowskie mogą postanowić o 
ustanowieniu wymogów wyższych niż 
standardy minimalne.

Or. de
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Poprawka 89
Jörg Leichtfried

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 29

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29) Ponieważ cel niniejszego 
rozporządzenia, a mianowicie 
ustanowienie wspólnych minimalnych 
wymogów i zharmonizowanych przepisów 
dotyczących przeprowadzania badań 
przydatności do ruchu drogowego 
pojazdów na terenie Unii, nie może zostać 
w zadowalającym stopniu zrealizowany 
przez państwa członkowskie i może być
w związku z tym lepiej osiągnięty na 
poziomie unijnym, Unia może podjąć 
działania zgodnie z zasadą pomocniczości 
określoną w art. 5 Traktatu. Zgodnie z 
zasadą proporcjonalności określoną w tym 
artykule niniejsze rozporządzenie nie 
wykracza poza to, co jest konieczne do 
osiągnięcia tego celu.

(29) Ponieważ cel niniejszego 
rozporządzenia, a mianowicie 
ustanowienie wspólnych minimalnych 
wymogów i zharmonizowanych przepisów 
dotyczących przeprowadzania badań 
przydatności do ruchu drogowego 
pojazdów na terenie Unii, nie może zostać 
w zadowalającym stopniu zrealizowany 
przez państwa członkowskie i w związku 
z tym zestaw minimalnych wymogów
lepiej osiągnąć na poziomie unijnym, Unia 
może podjąć działania zgodnie z zasadą 
pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu.
Zgodnie z zasadą proporcjonalności 
określoną w tym artykule niniejsze 
rozporządzenie nie wykracza poza to, co 
jest konieczne do osiągnięcia tego celu, zaś 
ustanowione już i sprawnie działające 
systemy przeglądów w państwach 
członkowskich nie ulegną odpowiednio 
niepotrzebnym zmianom, a przez to 
utrudnieniom.

Or. de

Uzasadnienie

Sprawnie działające, pewne i uznane systemy kontroli technicznej pojazdów, jak np. 
austriacki system warsztatów kontroli, nie powinny być zakłócane przez niepotrzebne 
prawodawstwo Unii Europejskiej.

Poprawka 90
Dieter-Lebrecht Koch

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

 Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
system okresowych badań przydatności do 
ruchu drogowego pojazdów.

Niniejsza dyrektywa podnosi minimalne 
wymagania dotyczące badań przydatności 
do ruchu drogowego pojazdów w celu 
zwiększenia bezpieczeństwa ruchu 
drogowego i ochrony środowiska.

Or. de

Uzasadnienie

W państwach członkowskich istnieje już system kontroli technicznej, nowością jest przede 
wszystkim poszerzenie minimalnych wymogów na nowe dziedziny, takie jak stacje kontroli, 
diagności i sprzęt kontrolny.

Poprawka 91
Peter van Dalen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
system okresowych badań przydatności do 
ruchu drogowego pojazdów.

Niniejsza dyrektywa ustanawia system 
okresowych badań przydatności do ruchu 
drogowego pojazdów.

Or. nl

Poprawka 92
Jacqueline Foster

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
system okresowych badań przydatności do 
ruchu drogowego pojazdów.

Niniejsza dyrektywa ustanawia system 
okresowych badań przydatności do ruchu 
drogowego pojazdów poruszających się po 
drogach publicznych, przeprowadzanych 
na podstawie minimalnych norm i 
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wymogów technicznych w celu 
zapewnienia wysokiego poziomu 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i 
ochrony środowiska.

Or. en

Uzasadnienie

Dyrektywa jest właściwszym instrumentem, odpowiednio wspierającym normy bezpieczeństwa 
drogowego i wykorzystującym istniejące procedury legislacyjne uaktualnione ostatnio w 
dyrektywie 2009/40/WE. Realizacja celów przedstawionych we wniosku nie wymaga 
rozporządzenia.

Poprawka 93
Markus Ferber

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1) Niniejsze rozporządzenie wprowadza 
kontrolę bezpieczeństwa dla klas N2, N3 
oraz O4. Kontrolę bezpieczeństwa 
przeprowadza się zgodnie z art. 5 ust. 5 
(nowy); obejmuje ona części pojazdu 
najbardziej podatne na naprawy i zużycie, 
takie jak układy podwozia, konstrukcji i 
sprzęgła, układ sterowniczy, opony/koła i 
hamulce. Komisja sporządza w tym 
zakresie techniczny załącznik V.

Or. de

Uzasadnienie

Dzięki związanym z nią lepszym stanem pojazdów kontrola bezpieczeństwa w dużym stopniu 
przyczynia się do bezpieczeństwa ruchu. Sprawia również, że wydłuża się okres eksploatacji 
pojazdów i zmniejszają się nieplanowane okresy unieczynnienia.

Poprawka 94
Michel Dantin, Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Dominique Riquet
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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 95
Debora Serracchiani, Brian Simpson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – tiret piąte

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślone

Or. en

Uzasadnienie

Wypadki z udziałem lekkich przyczep są rzadkie i wynikają w dużej mierze z błędu kierowcy, 
który albo niewłaściwie przymocował przyczepę, albo zachowywał się nieodpowiednio. Poza 
tym badanie lekkich przyczep nałożyłoby nieproporcjonalne obciążenia na rolników i małe 
przedsiębiorstwa dysponujące wieloma małymi przyczepami. Oznaczałoby to większe koszty i 
więcej czasu spędzanego poza przedsiębiorstwem.

Poprawka 96
Peter van Dalen

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. nl

Poprawka 97
Philip Bradbourn

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – tiret piąte

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślone

Or. en

Poprawka 98
Phil Bennion, George Lyon, Jacqueline Foster

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – tiret piąte

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślone

(Ta poprawka dotyczy całego tekstu. Jej 
przyjęcie spowoduje konieczność 
wprowadzenia odpowiednich zmian w 
całym tekście.)

Or. en

Uzasadnienie

Wypadki z udziałem lekkich i średnich przyczep są w większości przypadków związane z 
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przeciążeniem lub nadmierną prędkością, a zatem należy tę kwestię rozwiązać za pomocą 
odpowiednio dokładnych kontroli drogowych.

Poprawka 99
Marian Harkin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – tiret piąte

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślone

Or. en

Poprawka 100
Jim Higgins

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – tiret piąte

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślone

Or. en

Poprawka 101
Michel Dantin, Dominique Riquet, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – tiret piąte

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

– przyczepy i naczepy o maksymalnej 
dopuszczalnej masie nieprzekraczającej 
3500 kg – kategoria pojazdów O2,
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Or. fr

Poprawka 102
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – tiret piąte

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

– przyczepy i naczepy o maksymalnej 
dopuszczalnej masie między 750 kg a 3500 
kg – kategoria pojazdów O2,

Or. fr

Uzasadnienie

Przyczepy kategorii O1 o masie nieprzekraczającej 500 kg nie podlegają normalnie 
rejestracji, w związku z tym niemożliwe wydaje się nałożenie obowiązkowych okresowych 
badań przydatności do ruchu drogowego w przypadku tych pojazdów.

Poprawka 103
Luis de Grandes Pascual

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – tiret piąte

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. es

Uzasadnienie

Lekkie przyczepy typu O1 to pojazdy pomocnicze używane sporadycznie w szczególnych 
celach poza dziedziną transportu. Lekkie przyczepy typu O1 nie podlegają rejestracji w 
żadnym z państw członkowskich. W związku z tym nie figurują w oficjalnych rejestrach 
pojazdów i dlatego nie ma możliwości ich oficjalnej kontroli.
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Poprawka 104
Corien Wortmann-Kool

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – tiret piąte

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Kategoria O1 nie jest zarejestrowana w większości państw członkowskich.

Poprawka 105
Younous Omarjee

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

Poprawka 106
Peter van Dalen

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
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Or. nl

Poprawka 107
Michel Dantin, Dominique Riquet, Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Philippe Juvin, Brice Hortefeux, Arnaud Danjean, Agnès Le Brun

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

Poprawka 108
Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Georgios Koumoutsakos, Jim Higgins, Petri 
Sarvamaa, Marian-Jean Marinescu

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 państwom 
członkowskim ocenę możliwości rozszerzenia badań przydatności do ruchu drogowego na 
pojazdy dwu- i trzykołowe.

Poprawka 109
Corien Wortmann-Kool

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

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

skreślone

Or. en

Uzasadnienie

Nie ma wiarygodnych danych liczbowych dotyczących bezpieczeństwa na drodze, które 
wskazywałyby na specjalne problemy związane z bezpieczeństwem tych kategorii pojazdów. 
Większość z tych pojazdów wykorzystuje się do transportu lokalnego lub regionalnego. 
Zwłaszcza wypadki z udziałem motocykli powodowane są zazwyczaj błędem ludzkim, a nie 
usterkami technicznymi.

Poprawka 110
Marian Harkin

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 111
Anna Ibrisagic, Christofer Fjellner, Alf Svensson

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. sv
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Poprawka 112
Dieter-Lebrecht Koch

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 L2e, L3e, L4e, L5e i L7e,

(Kategorie kontrolowanych pojazdów 
należy zastosować w odpowiednich 
miejscach w całym tekście.)

Or. de

Uzasadnienie

Włączenie motorowerów do kontroli technicznej nie powinno być narzucane państwom 
członkowskim jako wymóg minimalny, ale pozostawione jako rozwiązanie fakultatywne.

Poprawka 113
Peter van Dalen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – tiret ósme

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– ciągniki kołowe o maksymalnej 
prędkości projektowej przekraczającej 40 
km/godz. – kategoria pojazdów T5.

skreślone

Or. nl

Poprawka 114
Corien Wortmann-Kool

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

– ciągniki kołowe o maksymalnej 
prędkości projektowej przekraczającej 40 
km/godz. – kategoria pojazdów T5.

skreślone

Or. en

Uzasadnienie

To państwa członkowskie regulują te kwestie. Pojazdy te zazwyczaj nie są wykorzystywane w 
transporcie międzynarodowym.

Poprawka 115
Marian Harkin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – tiret ósme

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– ciągniki kołowe o maksymalnej 
prędkości projektowej przekraczającej 40 
km/godz. – kategoria pojazdów T5.

skreślone

Or. en

Poprawka 116
Debora Serracchiani, Brian Simpson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – tiret ósme

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– ciągniki kołowe o maksymalnej 
prędkości projektowej przekraczającej 40 
km/godz. – kategoria pojazdów T5.

– ciągniki kołowe kategorii T5, które 
wykorzystywane są głównie na drogach 
publicznych do celów komercyjnego 
drogowego transportu towarów, o 
maksymalnej prędkości projektowej 
przekraczającej 40 km/godz.

Or. en
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Uzasadnienie

Konieczne jest wprowadzenie rozróżnienia pomiędzy ciągnikami wykorzystywanymi jedynie 
do celów rolniczych i ciągnikami, które mogą być wykorzystywane również do drogowego 
transportu towarów.

Poprawka 117
Luis de Grandes Pascual

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – tiret ósme

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– ciągniki kołowe o maksymalnej 
prędkości projektowej przekraczającej 40 
km/godz. – kategoria pojazdów T5.

skreślone

Or. es

Uzasadnienie

Użytkowanie w niektórych krajach pojazdów T5 w sposób inny niż do celów, do jakich zostały 
one zaprojektowane, nie uzasadnia ich uwzględnienia w rozporządzeniu. Rozwiązaniem 
kompromisowym powinno być pozostawienie państwom członkowskim możliwości poddania 
ich badaniom okresowym.

Poprawka 118
Phil Bennion

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – tiret ósme

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– ciągniki kołowe o maksymalnej 
prędkości projektowej przekraczającej 40 
km/godz. – kategoria pojazdów T5.

– ciągniki kołowe kategorii T5, które 
wykorzystywane są głównie na drogach 
publicznych do celów komercyjnego 
drogowego transportu towarów, o 
maksymalnej prędkości projektowej 
przekraczającej 40 km/godz. – kategoria 
pojazdów T5.

Or. en
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Poprawka 119
Vilja Savisaar-Toomast

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – tiret ósme

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– ciągniki kołowe o maksymalnej 
prędkości projektowej przekraczającej 40 
km/godz. – kategoria pojazdów T5.

– ciągniki kołowe o maksymalnej 
prędkości projektowej przekraczającej 40 
km/godz. wykorzystywane do świadczenia 
usług transportowych – kategoria 
pojazdów T5.

Or. et

Uzasadnienie

Niniejsze rozporządzenie nie powinno mieć zastosowania do ciągników wykorzystywanych w 
rolnictwie i leśnictwie, ponieważ uczestniczą one w ruchu drogowym jedynie w minimalnym 
zakresie i brak dodatkowych analiz wypadków drogowych będących wynikiem wad 
technicznych tych pojazdów.

Poprawka 120
Jacqueline Foster

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – tiret ósme

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– ciągniki kołowe o maksymalnej 
prędkości projektowej przekraczającej 40 
km/godz. – kategoria pojazdów T5.

– ciągniki kołowe o maksymalnej 
prędkości projektowej przekraczającej 40 
km/godz. – kategoria pojazdów T5, 
dopuszczone przez państwo członkowskie 
do poruszania się na drogach publicznych 
z załadowanymi przyczepami z prędkością 
przekraczającą 40 km/godz.

Or. en

Uzasadnienie

W niektórych państwach członkowskich te pojazdy wykorzystywane są jako alternatywa dla 
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pojazdów N2 i N3 do przewozu towarów. Rolnicy wykorzystują ciągniki mogące przekroczyć 
prędkość 40 km/godz., jednak jeśli ograniczy się prędkość do 40 km/godz. w przypadku 
przewożenia towarów, przewożenie ich może się stać czynnością drugorzędną względem 
głównego wykorzystania tych pojazdów. Choć pojazdy te nie podlegają okresowym badaniom, 
muszą jednak być przydatne do ruchu drogowego, kiedy poruszają się po drogach 
publicznych, a państwa członkowskie mogą objąć je zakresem badań, jeśli zechcą.

Poprawka 121
Dieter-Lebrecht Koch

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – tiret ósme a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– Ponadto państwo członkowskie może 
poszerzyć obowiązek regularnej kontroli 
bezpieczeństwa ruchu i pojazdu na inne 
kategorie pojazdów. Powiadamia Komisję 
Europejską o takiej decyzji i ją uzasadnia.

Or. de

Uzasadnienie

Jeżeli okaże się konieczne regularne dokonywanie przeglądów kategorii pojazdów, które 
jeszcze nie wchodzą w zakres niniejszej dyrektywy, państwa członkowskie muszą mieć 
możliwość podjęcia działań na zasadzie pomocniczości.

Poprawka 122
Luis de Grandes Pascual

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Niniejsze rozporządzenie nie ma 
zastosowania do:

2. Państwa członkowskie mogą wykluczyć 
z zakresu stosowania niniejszego 
rozporządzenia następujące pojazdy 
zarejestrowane na swoim terytorium:

Or. es
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Uzasadnienie

Należy pozostawić pewną swobodę stosowania zasady pomocniczości z uwagi na różnorodną 
sytuację poszczególnych państw członkowskich.

Poprawka 123
Jim Higgins

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. przyczep, których rejestracji nie 
wymagają państwa członkowskie

Or. en

Uzasadnienie

W wielu państwach członkowskich nie ma wymogu rejestrowania przyczep. Badania 
techniczne byłyby zatem niemożliwe.

Poprawka 124
Anna Ibrisagic, Christofer Fjellner, Alf Svensson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – tiret pierwsze

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– pojazdów mających wartość historyczną, – pojazdów historycznych,

Or. sv

Poprawka 125
Michel Dantin, Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Dominique Riquet

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – tiret pierwsze a (nowe)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. fr

Poprawka 126
Phil Bennion, Jacqueline Foster

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – tiret drugie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– pojazdów należących do sił zbrojnych, 
straży pożarnej, obrony cywilnej, służb
pogotowia i ratunkowych,

– pojazdów wykorzystywanych przez siły 
zbrojne, straż pożarną, obronę cywilną, 
służby pogotowia i ratunkowe,

Or. en

Uzasadnienie

Czasami pojazdy wykorzystywane przez siły zbrojne są wynajmowane na zasadzie leasingu 
lub w ramach innej formy umowy najmu.

Poprawka 127
Debora Serracchiani, Brian Simpson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – tiret trzecie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– pojazdów wykorzystywanych przez 
przedsiębiorstwa rolne, ogrodnicze, leśne, 
gospodarstwa rolne i przedsiębiorstwa 
rybackie o maksymalnej prędkości 
projektowej nieprzekraczającej 40 km/h,

– pojazdów wykorzystywanych do celów 
rolnych, ogrodniczych, leśnych, 
związanych z gospodarką rolną i 
rybackich, eksploatowanych wyłącznie na 
terytorium państwa członkowskiego,

Or. en
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Uzasadnienie

Trzeba koniecznie wprowadzić rozróżnienie pomiędzy ciągnikami wykorzystywanymi zamiast 
samochodów ciężarowych i ciągnikami używanymi jedynie w działalności rolnej, ogrodniczej, 
leśnej, związanej z gospodarką rolną i rybacką. Ograniczając te pojazdy do terytorium ich 
państwa członkowskiego, uniemożliwia się ich wykorzystywanie przy transporcie towarów na 
kontynencie europejskim.

Poprawka 128
Vilja Savisaar-Toomast

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – tiret trzecie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– pojazdów wykorzystywanych przez 
przedsiębiorstwa rolne, ogrodnicze, leśne, 
gospodarstwa rolne i przedsiębiorstwa 
rybackie o maksymalnej prędkości 
projektowej nieprzekraczającej 40 km/h,

– pojazdów wykorzystywanych przez 
przedsiębiorstwa rolne, ogrodnicze, leśne, 
gospodarstwa rolne i przedsiębiorstwa 
rybackie, które nie są wykorzystywane do 
świadczenia usług transportowych,

Or. et

Uzasadnienie

Rozporządzenie to powinno stosować się głównie do pojazdów regularnie uczestniczących w 
codziennym ruchu drogowym, nie zaś do tych, które zasadniczo nie biorą udziału w tym 
ruchu.

Poprawka 129
Luis de Grandes Pascual

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- ciągniki kołowe o maksymalnej 
prędkości projektowej przekraczającej 40 
km/godz. – kategoria pojazdów T5.

Or. es
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Uzasadnienie

Użytkowanie w niektórych krajach pojazdów T5 w sposób inny niż do celów, do jakich zostały 
one zaprojektowane, nie uzasadnia ich uwzględnienia w rozporządzeniu. Rozwiązaniem 
kompromisowym powinno być pozostawienie państwom członkowskim możliwości poddania 
ich badaniom okresowym.

Poprawka 130
Younous Omarjee

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 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

Poprawka 131
Michel Dantin, Dominique Riquet, Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Philippe Juvin, Brice Hortefeux, Arnaud Danjean, Agnès Le Brun

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. fr

Poprawka 132
Younous Omarjee
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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. fr

Poprawka 133
Anna Ibrisagic, Christofer Fjellner, Alf Svensson

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. sv

Poprawka 134
Anne E. Jensen

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 mający wartość historyczną” 
oznacza dowolny pojazd wyprodukowany 
przynajmniej 30 lat temu oraz chroniony i 
utrzymywany w odpowiednim stanie 
historycznym.

Or. en
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Uzasadnienie

Definicja jest zbyt ograniczająca, ponieważ części zamienne dla pojazdów historycznych są 
często nowe i nie odpowiadają historycznym częściom pojazdu. Ponadto podczas eksploatacji 
samochodów historycznych często dokonuje się zmian technicznych w związku np. ze 
względami bezpieczeństwa. Wygląd pojazdu zmienia się zatem podczas eksploatacji. Pomimo 
zmian pojazd zawsze zachowuje pierwotny charakter i pierwotnego ducha.

Poprawka 135
Anna Ibrisagic, Christofer Fjellner, Alf Svensson

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 historyczny” oznacza dowolny 
pojazd spełniający wszystkie poniższe 
warunki:

Or. sv

Poprawka 136
Anne E. Jensen

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 137
Anne E. Jensen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – punkt 7 – tiret drugie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślone

Or. en

Poprawka 138
Phil Bennion

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;

– jego konserwacji dokonuje się z 
wykorzystaniem części zamiennych 
odwzorowujących w miarę możliwości
historyczne elementy pojazdu;

Or. en

Uzasadnienie

Wykorzystywanie części zamiennych odwzorowujących historyczne elementy pojazdu powinno 
pozostać celem, ale trzeba uwzględniać przypadki, gdy poszczególne części nie są już 
produkowane lub dostępne.

Poprawka 139
Anna Rosbach, Oldřich Vlasák

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;

– jest on chroniony i utrzymywany w 
odpowiednim stanie historycznym;
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Or. en

Poprawka 140
Bernd Lange, Ismail Ertug

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;

– jego konserwacji lub renowacji dokonuje 
się z wykorzystaniem części zamiennych 
odwzorowujących historyczne elementy 
pojazdu lub z epoki;

Or. de

Uzasadnienie

Pojazdy mające wartość historyczną są dobrem kultury. Zatem także wymogi dotyczące 
definicji muszą być jasne. Tylko naprawdę historyczne pojazdy są świadectwem rozwoju 
historycznego. Definicja z niniejszego rozporządzenia jest pierwszą definicją pojazdów 
historycznych, którą sporządzono w prawie europejskim. Ponieważ będzie gotowym wzorem 
dla dalszych uregulowań, należy podejść do niej jednoznacznie.

Poprawka 141
Anne E. Jensen

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 142
Anna Rosbach, Oldřich Vlasák
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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 143
Anna Ibrisagic, Christofer Fjellner, Alf Svensson

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. sv

Poprawka 144
Michel Dantin, Dominique Riquet, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

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; 

– nie dokonano w nim żadnych znacznych 
zmian mających wpływ na właściwości 
techniczne jego głównych podzespołów, 
takich jak silnik, hamulce, układ 
kierowniczy lub zawieszenie; 
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Or. fr

Poprawka 145
Bernd Lange, Ismail Ertug

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
części, takich jak silnik, hamulce, układ 
kierowniczy, rodzaj pojazdu lub 
zawieszenie są niezmienione lub z epoki;

Or. de

Poprawka 146
Anne E. Jensen

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– nie zmieniono jego wyglądu; skreślone

Or. en

Poprawka 147
Michel Dantin, Dominique Riquet, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– nie zmieniono jego wyglądu; skreślone

Or. fr
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Poprawka 148
Anna Rosbach, Oldřich Vlasák

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– nie zmieniono jego wyglądu; skreślone

Or. en

Poprawka 149
Isabelle Durant

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– nie zmieniono jego wyglądu; skreślone

Or. en

Poprawka 150
Anna Ibrisagic, Christofer Fjellner, Alf Svensson

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– nie zmieniono jego wyglądu; skreślone

Or. sv

Poprawka 151
Bernd Lange, Ismail Ertug
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – punkt 7 – tiret czwarte

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– nie zmieniono jego wyglądu; – jego wygląd zewnętrzny jest 
niezmieniony lub z epoki;

Or. de

Poprawka 152
Michel Dantin, Dominique Riquet, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – punkt 7 – tiret czwarte a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– dany model pojazdu nie jest już 
produkowany. 

Or. fr

Poprawka 153
Bernd Lange, Ismail Ertug

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – punkt 7 – tiret czwarte a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– są z epoki:
zmiany, które prawnie i technicznie 
możliwe były w ciągu 10 lat po 
wyprodukowaniu pojazdu,

Or. de

Poprawka 154
Anna Ibrisagic, Christofer Fjellner, Alf Svensson
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – punkt 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8) „posiadacz dowodu rejestracyjnego” 
oznacza osobę, na której nazwisko pojazd 
jest zarejestrowany;

skreślony

Or. sv

Poprawka 155
Anne E. Jensen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – punkt 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8) „posiadacz dowodu rejestracyjnego” 
oznacza osobę, na której nazwisko pojazd 
jest zarejestrowany;

8) „posiadacz dowodu rejestracyjnego” 
oznacza osobę, na której nazwisko pojazd 
jest zarejestrowany, lub osobę posiadającą 
stałe prawo do korzystania z pojazdu;

Or. en

Uzasadnienie

W niektórych krajach użytkownik pojazdu nie musi być jego właścicielem. Użytkownik 
posiadający stałe prawo do korzystania z pojazdu może mieć ten sam status co 
zarejestrowany właściciel pojazdu, pomimo tego że w dowodzie rejestracyjnym figuruje 
nazwisko właściciela. W niektórych krajach w dokumencie wpisane mogą być nawet dwa 
nazwiska. Różnice te mogą wprowadzać w błąd w razie kontroli pojazdu w innych państwach 
członkowskich, które mogą nie dopuszczać takich systemów.

Poprawka 156
Jacqueline Foster

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – punkt 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9) „badanie przydatności do ruchu 9) „badanie przydatności do ruchu 
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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;

drogowego” oznacza kontrolę zgodnie z 
załącznikami do niniejszej dyrektywy, 
której celem jest zapewnienie, że pojazd 
może być bezpiecznie użytkowany na 
drogach publicznych i spełnia wymogi 
środowiskowe;

Or. en

Uzasadnienie

W załącznikach przedstawione są szczegółowo normy dotyczące stanu pojazdu i jego 
elementów. Powtórzenie części definicji mogłoby wprowadzić w błąd i spowodować 
nadmierne stosowanie wymogów przy kontrolach.

Poprawka 157
Michel Dantin, Dominique Riquet, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

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 
gwarantującą, że pojazd może być 
bezpiecznie użytkowany na drogach 
publicznych i jest zgodny z wymogami 
środowiskowymi;

Or. fr

Poprawka 158
Isabelle Durant

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – punkt 9
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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 może być bezpiecznie użytkowany 
na drogach publicznych, czy spełnia 
wymogi w zakresie środowiska i czy jego
części i elementy w stosownych 
przypadkach są zgodne z właściwościami 
w zakresie bezpieczeństwa i ochrony 
środowiska obowiązującymi w momencie 
dokonania homologacji, pierwszej 
rejestracji lub pierwszego dopuszczenia do 
użytku lub momencie jego modernizacji;

Or. en

Poprawka 159
Luis de Grandes Pascual

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – punkt 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

13) „diagnosta” oznacza osobę 
upoważnioną przez państwo członkowskie 
do przeprowadzenia badania przydatności 
do ruchu drogowego w stacji kontroli 
pojazdów lub w imieniu właściwego 
organu;

13) „diagnosta” oznacza osobę 
upoważnioną przez państwo członkowskie 
lub jego właściwy organ do 
przeprowadzenia badania przydatności do 
ruchu drogowego w stacji kontroli 
pojazdów lub w imieniu właściwego 
organu;

Or. es

Uzasadnienie

W niektórych państwach członkowskich uprawnienia związane z badaniami przydatności do 
ruchu drogowego leżą w gestii władz regionalnych.

Poprawka 160
Dieter-Lebrecht Koch
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – punkt 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

13) „diagnosta” oznacza osobę 
upoważnioną przez państwo członkowskie 
do przeprowadzenia badania przydatności 
do ruchu drogowego w stacji kontroli 
pojazdów lub w imieniu właściwego 
organu;

13) „diagnosta” oznacza osobę 
upoważnioną przez państwo członkowskie
lub jego właściwy organ do 
przeprowadzenia badania przydatności do 
ruchu drogowego, która jest 
przyporządkowana do stacji kontroli 
pojazdów lub działa w imieniu właściwego 
organu;

Or. de

Uzasadnienie

Doprecyzowanie, że diagnosta przynależy do stacji kontroli pojazdów lub do właściwego 
organu.

Poprawka 161
Georges Bach

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – punkt 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

13) „diagnosta” oznacza osobę 
upoważnioną przez państwo członkowskie 
do przeprowadzenia badania przydatności 
do ruchu drogowego w stacji kontroli 
pojazdów lub w imieniu właściwego 
organu;

13) „diagnosta” oznacza osobę 
upoważnioną przez państwo członkowskie 
do przeprowadzenia badania przydatności 
do ruchu drogowego i należącą do stacji 
kontroli pojazdów lub działającą w 
imieniu właściwego organu;

Or. en

Uzasadnienie

Stacje kontroli i ich diagnostycy muszą posiadać odpowiednie akredytacje zgodnie z 
międzynarodowymi normami (ISO/IEC 17020:2012 w odniesieniu do stacji kontroli typu A).

Poprawka 162
Debora Serracchiani, Ismail Ertug
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – punkt 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

15) „stacja kontroli pojazdów” oznacza 
organ lub przedsiębiorstwo, publiczne bądź 
prywatne, w tym takie, które dokonuje 
napraw pojazdów, zatwierdzone przez 
państwo członkowskie do przeprowadzania 
badań przydatności do ruchu drogowego;

15) „stacja kontroli pojazdów” oznacza 
organ lub przedsiębiorstwo, publiczne bądź 
prywatne, w tym takie, które dokonuje 
napraw pojazdów, zatwierdzone przez 
państwo członkowskie do przeprowadzania 
badań przydatności do ruchu drogowego.
Jeśli organ prywatny lub prywatne 
przedsiębiorstwo, któremu zlecono 
przeprowadzenie badań przydatności do 
ruchu drogowego, prowadzi również 
komercyjną działalność produkowania, 
sprzedawania, leasingu, konserwacji i 
napraw pojazdów, państwa członkowskie 
muszą zwracać szczególną uwagę na 
bezstronność i wysokie normy jakości 
badania.

Or. en

Uzasadnienie

Konieczne jest określenie gwarancji obiektywnego badania pojazdów i bezpieczeństwa na 
drogach i jest to również jedyny sposób ochrony konsumentów przed zbędnymi i drogimi 
naprawami.

Poprawka 163
Dieter-Lebrecht Koch

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – punkt 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

15) „stacja kontroli pojazdów” oznacza 
organ lub przedsiębiorstwo, publiczne bądź 
prywatne, w tym takie, które dokonuje 
napraw pojazdów, zatwierdzone przez 
państwo członkowskie do przeprowadzania 
badań przydatności do ruchu drogowego;

15) „stacja kontroli pojazdów” oznacza 
organ lub przedsiębiorstwo, publiczne bądź 
prywatne, zatwierdzone przez państwo 
członkowskie do przeprowadzania badań 
przydatności do ruchu drogowego;
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Or. de

Uzasadnienie

Należy wykluczyć podwójną funkcję zakładów naprawy pojazdów jako jednocześnie stacji 
kontroli, jeżeli nie zostaną podjęte daleko idące środki organizacyjne, osobowe i finansowe w 
zakresie jasnego podziału kontroli i napraw.

Poprawka 164
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – punkt 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

15) „stacja kontroli pojazdów” oznacza
organ lub przedsiębiorstwo, publiczne
bądź prywatne, w tym takie, które 
dokonuje napraw pojazdów, zatwierdzone
przez państwo członkowskie do 
przeprowadzania badań przydatności do 
ruchu drogowego;

15) „stacja kontroli pojazdów” oznacza
podmioty lub instytucje publiczne lub
prywatne upoważnione przez państwo 
członkowskie do przeprowadzania badań 
przydatności do ruchu drogowego;

Or. fr

Uzasadnienie

Należy zapewnić formalną niezależność stacji kontroli pojazdów od warsztatów 
samochodowych dokonujących napraw, tak by uniknąć ryzyka wystąpienia konfliktu 
interesów.

Poprawka 165
Georges Bach

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – punkt 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

15) „stacja kontroli pojazdów” oznacza 
organ lub przedsiębiorstwo, publiczne bądź 
prywatne, w tym takie, które dokonuje 
napraw pojazdów, zatwierdzone przez 
państwo członkowskie do przeprowadzania 

15) „stacja kontroli pojazdów” oznacza 
organ lub przedsiębiorstwo, publiczne bądź 
prywatne, upoważnione przez państwo 
członkowskie do przeprowadzania badań 
przydatności do ruchu drogowego. Aby 
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badań przydatności do ruchu drogowego; zapewnić niezbędną niezależność i 
obiektywność badania pojazdu, stacje 
kontroli nie mogą prowadzić konserwacji i 
napraw pojazdów silnikowych ani ich 
sprzedaży czy leasingu. Jeśli państwo 
członkowskie zapewnia bezstronność, 
zobowiązując do faktycznej separacji 
takiej działalności handlowej od 
przeprowadzania badań przydatności do 
ruchu drogowego (na poziomie 
organizacyjnym, finansowym i personelu), 
może nie spełniać tego wymogu.

Or. en

Poprawka 166
Debora Serracchiani, Saïd El Khadraoui

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – punkt 16 – tiret pierwsze (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– „baza danych dotyczących rejestracji 
przebiegu” oznacza bazę danych 
utworzoną w państwie członkowskim, w 
której przechowywane są odczyty 
liczników pojazdów zarejestrowanych w 
tym państwie członkowskim;

Or. en

Uzasadnienie

Zarządzanie centralnymi bazami danych, gromadzącymi odczyty liczników wszystkich 
zarejestrowanych pojazdów, pomoże praktycznie całkiem zwalczyć oszustwa fałszowania 
przebiegu.

Poprawka 167
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1
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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 w
jakimkolwiek państwie członkowskim,
niezależnie od kraju pochodzenia 
rejestracji. Badanie to jest uznawane we 
wszystkich państwach członkowskich.

Or. fr

Poprawka 168
Peter van Dalen

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 poddawane są 
okresowym badaniom zgodnie z niniejszą
dyrektywą w państwie członkowskim, w 
którym są one zarejestrowane.

Or. nl

Poprawka 169
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 na 
całym terytorium Unii Europejskiej.

Or. ro
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Uzasadnienie

Aby zrealizować jednolity rynek Unii Europejskiej, należy stworzyć możliwość dokonania 
przeglądu w każdym państwie członkowskim Unii Europejskiej.

Poprawka 170
Dieter-Lebrecht Koch

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Badania przydatności do ruchu 
drogowego przeprowadzane są jedynie
przez właściwy organ państwa 
członkowskiego lub przez stacje kontroli 
pojazdów zatwierdzone przez państwa
członkowskie.

2. Badania przydatności do ruchu 
drogowego przeprowadzane są co do 
zasady przez stacje kontroli pojazdów 
państwa członkowskiego, w którym 
zarejestrowany jest dany pojazd.

Or. de

Uzasadnienie

Wyjaśnienie, że stacja kontroli w danym państwie członkowskim dokonuje tylko przeglądu 
pojazdów zarejestrowanych w tym państwie.

Poprawka 171
Isabelle Durant, Bogusław Liberadzki

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Badania przydatności do ruchu 
drogowego przeprowadzane są jedynie 
przez właściwy organ państwa 
członkowskiego lub przez stacje kontroli 
pojazdów zatwierdzone przez państwa 
członkowskie.

2. Badania przydatności do ruchu 
drogowego przeprowadzane są jedynie 
przez właściwy organ państwa 
członkowskiego lub przez stacje kontroli 
pojazdów zatwierdzone przez państwa 
członkowskie lub przez ustanowione przez 
nie organy nadzorcze.

Or. en
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Poprawka 172
Corien Wortmann-Kool, Anne E. Jensen, Philippe De Backer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Badania przydatności do ruchu 
drogowego przeprowadzane są jedynie 
przez właściwy organ państwa 
członkowskiego lub przez stacje kontroli 
pojazdów zatwierdzone przez państwa 
członkowskie.

2. Badania przydatności do ruchu 
drogowego przeprowadzane są jedynie 
przez właściwy organ państwa 
członkowskiego lub organ publiczny, 
któremu państwo powierzyło to zadanie, 
lub przez organy bądź przedsiębiorstwa 
poświadczone i nadzorowane przez
państwo, w tym upoważnione organy 
prywatne.

Or. en

Uzasadnienie

Proponowany warunek zbyt ograniczałby państwa członkowskie przy organizowaniu ich 
systemów przeprowadzania badań przydatności do ruchu drogowego.

Poprawka 173
Isabelle Durant

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Aby unikać wszelkiego konfliktu 
interesów między stacjami kontroli a 
organami wykonującymi naprawy, stacje 
kontroli lub przedsiębiorstwa 
reprezentujące te same interesy nie 
wykonują napraw pojazdów, które zbadały 
w danym roku i odwrotnie.

Or. en
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Poprawka 174
Jacqueline Foster

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.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Nie jest to potrzebne w niniejszej dyrektywie. Dzielenie się informacjami przewidziane jest już 
w rozporządzeniach (WE) nr 715/2001 (art. 6 ust. 1 i art. 3 ust. 14) oraz (WE) nr 595/2009 
(art. 6 ust. 1 i art. 3 ust. 11). W artykule tym zwyczajnie powiela się istniejący wymóg
dotyczący dzielenia się informacjami. Należy skreślić również załącznik I.

Poprawka 175
Phil Bennion

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 

3. Producenci pojazdów zapewniają 
stacjom kontroli pojazdów i producentom 
przyrządów do przeprowadzania badań
lub – w stosownych przypadkach –
właściwemu organowi jeden zestaw
informacji technicznych niezbędnych do 
przeprowadzenia badań przydatności do 
ruchu drogowego, zgodnie z załącznikiem 
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przepisy dotyczące procedur dostępu do 
informacji technicznych określonych w 
załączniku I zgodnie z procedurą, o której 
mowa w art. 16 ust. 2.

I. Komisja przyjmuje szczegółowe 
przepisy dotyczące procedur dostępu do 
informacji technicznych określonych w 
załączniku I, a także zbada możliwości 
utworzenia jednego punktu dostępu,
zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 
16 ust. 2.

Or. en

Uzasadnienie

Aby ułatwić przekazywanie informacji między producentami pojazdów, stacjami kontroli i 
producentami przyrządów do przeprowadzania badań, producenci pojazdów zapewniają 
jeden zestaw danych. Komisja Europejska zbada również możliwość zapewnienia jednego 
punktu dostępu do tych informacji.

Poprawka 176
Michel Dantin, Dominique Riquet, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

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 dostęp do informacji 
technicznych niezbędnych do 
przeprowadzenia badań przydatności do 
ruchu drogowego zgodnie z 
postanowieniami dotyczącymi dostępu do 
informacji zawartymi w rozporządzeniu 
(WE) nr 715/2007 i (WE) nr 595/2009. 
Komisja przyjmuje w drodze aktów 
wykonawczych i przed wejściem w życie 
niniejszego tekstu, informacje techniczne 
konieczne do przeprowadzania badań 
przydatności do ruchu drogowego zgodnie 
z załącznikiem II pkt 3, a także
szczegółowe przepisy dotyczące procedur 
dostępu do istotnych informacji 
technicznych określonych w załączniku I 
zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 
16 ust. 2.
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Or. fr

Poprawka 177
Bernadette Vergnaud

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. Komisja przyjmuje szczegółowe zasady
dotyczące zawartości informacji 
technicznych i procedur dostępu do 
informacji technicznych, które muszą 
dostarczyć producenci pojazdów,
określonych w załączniku I zgodnie z 
procedurą, o której mowa w art. 16 ust. 2.

Or. fr

Uzasadnienie

Nie wydaje się odpowiednie, by producenci pojazdów odpowiadali za określanie informacji 
technicznych, które należy dostarczyć.

Poprawka 178
Dieter-Lebrecht Koch

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Rozdział III – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

WYMOGI DOTYCZĄCE BADAŃ 
PRZYDATNOŚCI DO RUCHU 
DROGOWEGO

MINIMALNE WYMOGI DOTYCZĄCE 
BADAŃ PRZYDATNOŚCI DO RUCHU 
DROGOWEGO

Or. de
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Poprawka 179
Dieter-Lebrecht Koch

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1 a. Każde państwo członkowskie może 
wspierać badania przydatności do ruchu 
drogowego, jeżeli posiadacz pojazdu 
zdecyduje się na skrócenie okresu 
przeglądu do jednego roku. Okres 
wsparcia zaczyna się najwcześniej w 
chwili, gdy pojazd osiąga wiek dziesięciu 
lat po pierwszej rejestracji.

Or. de

Uzasadnienie

Dzięki dobrowolnej decyzji posiadacza pojazdu starszego niż 10 lat o dokonywaniu kontroli w 
rocznych odstępach czasu można zakładać zmniejszenie liczby wypadków i kosztów 
związanych ze skutkami wypadków. Część tych oszczędności powinna służyć finansowemu 
wsparciu tych środków. To postępowanie odpowiada wprowadzeniu systemu zachęt.

Poprawka 180
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. W razie zmiany posiadacza dowodu 
rejestracyjnego pojazdy należące do 
kategorii L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e i 
L7e dopuszczone do użytku od ponad 
czterech lat są wcześniej poddawane 
badaniu przydatności do ruchu 
drogowego.

Or. fr
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Uzasadnienie

Z uwagi na kontrowersje dotyczące wpływu złego stanu motorów na wypadkowość, 
przesadzone wydaje się poddawanie pojazdów dwu- i trzykołowych okresowym 
obowiązkowym badaniom przydatności do ruchu drogowego. Niemniej jednak w trosce o 
ochronę konsumentów w razie odsprzedaży pojazdu dwu- lub trzykołowego powinno się 
wymagać świadectwa przydatności do ruchu drogowego.

Poprawka 181
Jacqueline Foster

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Państwa członkowskie mogą 
wymagać, by pojazdy jakiejkolwiek 
kategorii zarejestrowane na ich 
terytorium podlegały częstszym 
okresowym badaniom przydatności do 
ruchu drogowego.

Or. en

Uzasadnienie

Mając na względzie zwiększenie bezpieczeństwa na drodze, dzięki tej poprawce umożliwia się 
państwom członkowskim przeprowadzanie okresowych kontroli jakichkolwiek pojazdów. 
Wyraźnie umożliwia się też częstsze kontrolowanie wszelkich typów pojazdów.

Poprawka 182
Younous Omarjee

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
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Or. fr

Poprawka 183
Peter van Dalen

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. nl

Poprawka 184
Michel Dantin, Dominique Riquet, Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Philippe Juvin, Brice Hortefeux, Arnaud Danjean, Agnès Le Brun

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

Poprawka 185
Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Georgios Koumoutsakos, Jim Higgins, Marian-
Jean Marinescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – tiret pierwsze
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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 państwom 
członkowskim ocenę możliwości rozszerzenia badań przydatności do ruchu drogowego na 
pojazdy dwu- i trzykołowe.

Poprawka 186
Corien Wortmann-Kool

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. en

Poprawka 187
Bernadette Vergnaud

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
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Or. fr

Uzasadnienie

Z uwagi na kontrowersje dotyczące wpływu złego stanu motorów na wypadkowość, 
przesadzone wydaje się poddawanie pojazdów dwu- i trzykołowych okresowym 
obowiązkowym badaniom przydatności do ruchu drogowego. Niemniej jednak w trosce o 
ochronę konsumentów w razie odsprzedaży pojazdu dwu- lub trzykołowego powinno się 
wymagać świadectwa przydatności do ruchu drogowego.

Poprawka 188
Marian Harkin

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. en

Poprawka 189
Anna Ibrisagic, Christofer Fjellner, Alf Svensson

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;

skreślony

Or. sv

Poprawka 190
Dieter-Lebrecht Koch
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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 L2e, L3e, L4e, L5e i 
L7e: cztery lata po dacie pierwszej 
rejestracji pojazdu, następnie co dwa lata 
lub zgodnie z przepisami państwa 
członkowskiego.

Or. de

Poprawka 191
Oldřich Vlasák, Anna Rosbach

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: 
sześć lat po dacie pierwszej rejestracji 
pojazdu, następnie co cztery lata;

Or. en

Poprawka 192
Petri Sarvamaa

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 L5e, L6e i L7e: cztery 
lata po dacie pierwszej rejestracji pojazdu, 
następnie co dwa lata;

Or. fi
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Poprawka 193
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 194
Dieter-Lebrecht Koch

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 lub zgodnie z 
przepisami państwa członkowskiego.

Or. de

Uzasadnienie

Roczne okresy kontroli pojazdów kategorii M1, N1 i O2 nie powinny być narzucane 
państwom członkowskim jako wymóg minimalny, ale pozostawione jako rozwiązanie 
fakultatywne.

Poprawka 195
Peter van Dalen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – tiret drugie
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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 i N1: cztery lata po 
dacie pierwszej rejestracji pojazdu, 
następnie po dwóch latach, a następnie co 
rok;

Or. nl

Poprawka 196
Debora Serracchiani, Brian Simpson

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 i N1: cztery lata po 
dacie pierwszej rejestracji pojazdu, 
następnie po dwóch latach, a następnie co 
rok;

Or. en

Uzasadnienie

Wprowadzenie systemu badania i udzielania zezwoleń na lekkie przyczepy niekoniecznie 
doprowadzi do zmniejszenia liczby wypadków z ich udziałem, lecz mógłby znacznie zwiększyć 
koszty i obciążenia dla szerokiego grona użytkowników.

Poprawka 197
Michel Dantin, Dominique Riquet, Philippe Juvin, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

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;
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Or. fr

Poprawka 198
Bernadette Vergnaud

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 i N1: cztery lata po 
dacie pierwszej rejestracji pojazdu, 
następnie co dwa lata;

Or. fr

Uzasadnienie

Zwiększenie częstotliwości kontroli w przypadku pojazdów starszych niż sześć lat ma 
uzasadnienia, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, a także niesie ze sobą znaczne dodatkowe koszty 
administracyjne i finansowe. Ponadto poddawanie przyczep kategorii O2 badaniom 
przydatności do ruchu drogowego z tą samą częstotliwością, co pojazdów silnikowych wydaje 
się przesadzone.

Poprawka 199
Philip Bradbourn

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 i N1: cztery lata po 
dacie pierwszej rejestracji pojazdu, 
następnie po dwóch latach, a następnie co 
rok;

Or. en

Poprawka 200
Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Georgios Koumoutsakos, Jim Higgins, Petri 
Sarvamaa, Marian-Jean Marinescu
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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. fr

Uzasadnienie

Zgodnie z zasadami pomocniczości i proporcjonalności należy pozostawić państwom 
członkowskim ocenę możliwości zwiększenia częstotliwości badań przydatności do ruchu 
drogowego pojazdów kategorii M1, N1 i O2.

Poprawka 201
Phil Bennion, George Lyon, Jacqueline Foster

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 i N1: cztery lata po 
dacie pierwszej rejestracji pojazdu, 
następnie po dwóch latach, a następnie co 
rok;

Or. en

Uzasadnienie

Wypadki z udziałem lekkich i średnich przyczep są w większości przypadków związane z 
przeciążeniem lub nadmierną prędkością, a zatem należy tę kwestię rozwiązać za pomocą 
odpowiednio dokładnych kontroli drogowych.

Poprawka 202
Oldřich Vlasák, Anna Rosbach

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – tiret drugie
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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, O2, L5e, L6e i
L7e: cztery lata po dacie pierwszej 
rejestracji pojazdu, następnie co dwa lata;

Or. en

Poprawka 203
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, 
a następnie co dwa lata;

Or. ro

Poprawka 204
Younous Omarjee

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. fr

Poprawka 205
Marian Harkin
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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 i N1: cztery lata po 
dacie pierwszej rejestracji pojazdu, 
następnie po dwóch latach, a następnie co 
rok;

Or. en

Poprawka 206
Phil Bennion

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – tiret trzecie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– pojazdy kategorii M1 zarejestrowane
jako taksówki lub ambulanse, pojazdy 
kategorii M2, M3, N2, N3, T5, O3 i O4:
jeden rok po dacie pierwszej rejestracji 
pojazdu, a następnie co rok.

– pojazdy kategorii M1 użytkowane jako 
taksówki lub karetki, pojazdy kategorii 
M2, M3, N2, N3, O3 i O4: jeden rok po 
dacie pierwszej rejestracji pojazdu, a 
następnie co rok.

Or. en

Poprawka 207
Dieter-Lebrecht Koch

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – tiret trzecie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– pojazdy kategorii M1 zarejestrowane 
jako taksówki lub ambulanse, pojazdy 
kategorii M2, M3, N2, N3, T5, O3 i O4:
jeden rok po dacie pierwszej rejestracji 
pojazdu, a następnie co rok.

– pojazdy kategorii M1 zarejestrowane 
jako taksówki lub ambulanse, pojazdy 
kategorii M2, M3, N2, N3, T5, O3 i O4:
jeden rok po dacie pierwszej rejestracji 
pojazdu, a następnie zgodnie z przepisami 
państwa członkowskiego.
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Or. de

Uzasadnienie

Roczne okresy kontroli pojazdów kategorii M2, M3, N2, N3, T5, O3 i O4 nie powinny być 
narzucane państwom członkowskim jako wymóg minimalny, ale pozostawione jako 
rozwiązanie fakultatywne.

Poprawka 208
Peter van Dalen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – tiret trzecie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– pojazdy kategorii M1 zarejestrowane 
jako taksówki lub ambulanse, pojazdy 
kategorii M2, M3, N2, N3, T5, O3 i O4: 
jeden rok po dacie pierwszej rejestracji 
pojazdu, a następnie co rok.

– pojazdy kategorii M1 zarejestrowane 
jako taksówki lub ambulanse, pojazdy 
kategorii M2, M3, N2, N3, O3 i O4: jeden 
rok po dacie pierwszej rejestracji pojazdu, 
a następnie co rok.

Or. nl

Poprawka 209
Petri Sarvamaa

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – tiret trzecie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– pojazdy kategorii M1 zarejestrowane 
jako taksówki lub ambulanse, pojazdy 
kategorii M2, M3, N2, N3, T5, O3 i O4:
jeden rok po dacie pierwszej rejestracji 
pojazdu, a następnie co rok.

– pojazdy kategorii M1 zarejestrowane 
jako taksówki lub ambulanse, pojazdy 
kategorii M2, M3, N2, N3, T5, O3 i O4:
jeden rok po dacie pierwszej rejestracji 
pojazdu, a następnie co dwa lata;

Or. fi

Poprawka 210
Phil Bennion
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – tiret trzecie a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– pojazdy kategorii T5, które 
wykorzystywane są głównie na drogach 
publicznych do celów komercyjnego 
drogowego transportu towarów: cztery 
lata po dacie pierwszej rejestracji pojazdu, 
a następnie co dwa lata;

Or. en

Poprawka 211
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – tiret trzecie a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– pojazdy kategorii O2: sześć lat po dacie 
pierwszej rejestracji pojazdu, następnie co 
trzy lata.

Or. fr

Uzasadnienie

Przyczepy kategorii O2 mogą stanowić zagrożenie dla innych użytkowników w przypadku 
niewystarczającej konserwacji, zwłaszcza z uwagi na ich rozmiary i masę. W związku z tym 
należy przewidzieć badanie przydatności do ruchu drogowego zwłaszcza pod kątem struktury 
i systemu hamulcowego w odpowiednich odstępach czasu.

Poprawka 212
Peter van Dalen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku gdy pojazd kategorii M1 skreślony
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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.

Or. nl

Poprawka 213
Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Georgios Koumoutsakos, Jim Higgins, Marian-
Jean Marinescu

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 państwom 
członkowskim ocenę możliwości zwiększenia częstotliwości badań przydatności do ruchu 
drogowego pojazdów kategorii M1 i N1.

Poprawka 214
Oldřich Vlasák, Anna Rosbach

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2
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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. en

Poprawka 215
Dieter-Lebrecht Koch

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 160000 km lub 
wykazał poważne usterki w zakresie 
bezpieczeństwa 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.

Or. de

Uzasadnienie

Badanie należy przeprowadzać także w przypadku poważnych usterek z zakresu 
bezpieczeństwa, które wynikają z zachowania kierowcy lub obchodzenia się z pojazdem. 
Zachowanie to zasadniczo się nie zmieni.

Poprawka 216
Georges Bach
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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 ponad 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.

Or. de

Poprawka 217
Isabelle Durant

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 120 000 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 rok.

Or. en

Poprawka 218
Mathieu Grosch

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 

2. W przypadku gdy pojazd ma przebieg 
160000 km lub minęło ponad 10 lat od 
pierwszej rejestracji pojazdu, kolejne 
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przydatności do ruchu drogowego od 
pierwszej rejestracji pojazdu, kolejne 
badania przydatności do ruchu drogowego 
tego pojazdu wykonuje się co rok.

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

Or. de

Poprawka 219
Petri Sarvamaa

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 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 dwa lata.

Or. fi

Poprawka 220
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 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 dwa lata lub 
po przejechaniu każdych kolejnych 60 000 
km.

Or. ro



AM\931123PL.doc 95/153 PE507.994v01-00

PL

Poprawka 221
Juozas Imbrasas

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 200000 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.

Or. lt

Poprawka 222
Hubert Pirker

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Posiadacz dowodu rejestracyjnego może 
zwrócić się do stacji kontroli pojazdów, lub 
w stosownym przypadku do właściwego 
organu, o przeprowadzenie badań 
przydatności do ruchu drogowego w 
okresie od początku miesiąca 
poprzedzającego miesiąc, na który 
przypada rocznica daty, o której mowa w 
ust. 1, do końca drugiego miesiąca 
przypadającego po tej dacie, przy czym nie 
wpływa to na termin kolejnego badania 
przydatności do ruchu drogowego.

3. Posiadacz dowodu rejestracyjnego może 
zwrócić się do stacji kontroli pojazdów, lub 
w stosownym przypadku do właściwego 
organu, o przeprowadzenie badań 
przydatności do ruchu drogowego w 
okresie od początku miesiąca 
poprzedzającego miesiąc, na który 
przypada rocznica daty, o której mowa w 
ust. 1, do końca szóstego miesiąca 
przypadającego po tej dacie, przy czym nie 
wpływa to na termin kolejnego badania 
przydatności do ruchu drogowego.

Or. de

Uzasadnienie

Ten sześciomiesięczny okres tolerancji utrzymał się od dziesięcioleci np. w Austrii pod 
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względem technicznym, praktycznym i przyjazności dla klienta oraz przyczyniłby się do 
większej elastyczności.

Poprawka 223
Corien Wortmann-Kool, Anne E. Jensen, Philippe De Backer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Posiadacz dowodu rejestracyjnego może 
zwrócić się do stacji kontroli pojazdów, lub 
w stosownym przypadku do właściwego 
organu, o przeprowadzenie badań 
przydatności do ruchu drogowego w 
okresie od początku miesiąca 
poprzedzającego miesiąc, na który 
przypada rocznica daty, o której mowa w 
ust. 1, do końca drugiego miesiąca 
przypadającego po tej dacie, przy czym nie 
wpływa to na termin kolejnego badania 
przydatności do ruchu drogowego.

3. Posiadacz dowodu rejestracyjnego może 
zwrócić się do stacji kontroli pojazdów, do 
organów lub podmiotów, lub – w 
stosownym przypadku – do organów bądź 
przedsiębiorstw upoważnionych i 
nadzorowanych przez państwo o 
przeprowadzenie badań przydatności do 
ruchu drogowego w okresie
rozpoczynającym się od początku miesiąca 
poprzedzającego miesiąc, na który 
przypada rocznica daty, o której mowa w 
ust. 1, przy czym nie wpływa to na termin 
kolejnego badania przydatności do ruchu 
drogowego.

Or. en

Uzasadnienie

Istotne jest, aby w pojeździe zawsze znajdowało się ważne świadectwo przydatności do ruchu 
drogowego. Zapewnienie elastyczności w zakresie przeprowadzania okresowych badań 
obejmującej okres po rocznicy daty pierwszej rejestracji może nie być wzajemnie 
akceptowane przez wszystkie państwa członkowskie i mogłoby prowadzić do nakładania 
nieuzasadnionych kar na komercyjnych przewoźników transportu drogowego.

Poprawka 224
Georges Bach

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

(4 a) Z zastrzeżeniem załączników I-VI 
państwa członkowskie mogą oznaczyć 
wcześniejszą datę pierwszej obowiązkowej 
kontroli technicznej oraz, jeżeli jest to 
wskazane, badania przed rejestracją 
pojazdu, a także przewidzieć dodatkowe 
badania techniczne.

Or. de

Poprawka 225
Philip Bradbourn

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 4 – tiret drugie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– w przypadku dokonania zmian lub 
modyfikacji układów i elementów 
odpowiadających za bezpieczeństwo i 
ochronę środowiska,

skreślone

Or. en

Poprawka 226
Philip Bradbourn

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 4 – tiret trzecie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– w przypadku zmiany posiadacza dowodu 
rejestracyjnego pojazdu.

skreślone

Or. en
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Poprawka 227
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 4 – tiret trzecie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– w przypadku zmiany posiadacza dowodu 
rejestracyjnego pojazdu.

skreślone

Or. fr

Poprawka 228
Dieter-Lebrecht Koch

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 4 – tiret trzecie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– w przypadku zmiany posiadacza dowodu 
rejestracyjnego pojazdu.

skreślone

Or. de

Poprawka 229
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 230
Juozas Imbrasas
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 4 – tiret trzecie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– w przypadku zmiany posiadacza dowodu 
rejestracyjnego pojazdu.

skreślone

Or. lt

Poprawka 231
Inés Ayala Sender

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 4 – tiret trzecie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– w przypadku zmiany posiadacza dowodu 
rejestracyjnego pojazdu.

– w przypadku zmiany posiadacza dowodu 
rejestracyjnego pojazdu, chyba że pojazd w 
posiadaniu poprzedniego właściciela 
przeszedł pomyślnie badanie przydatności 
do ruchu drogowego w ciągu ostatnich 
trzech miesięcy oraz nie mają 
zastosowania inne przypadki wymienione 
w tym ustępie.

Or. es

Uzasadnienie

Poprawka ta ma na celu uwzględnienie sytuacji, w których potencjalni nabywcy używanych 
samochodów chcą mieć pewność, że pojazd, który chcą kupić pomyślnie przeszedł badanie 
przydatności do ruchu drogowego. Ten typ kupna – sprzedaży jest szeroko rozpowszechniony 
w niektórych państwach i gwarantuje nowemu użytkownikowi zakup pojazdu w dobrym stanie 
technicznym. Oczywiście nie ma to zastosowania do pojazdów, które uległy poważnemu 
wypadkowi bądź zostały znacznie zmodyfikowane.

Poprawka 232
Phil Bennion

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

– w przypadku gdy przebieg pojazdu 
kategorii M1 lub N1 przekracza 160 000 
km,

Or. en

Uzasadnienie

W przypadku pojazdów o dużym przebiegu istnieje mniejsze prawdopodobieństwo, że spełnią 
one normy bezpieczeństwa i ochrony środowiska.

Poprawka 233
Saïd El Khadraoui

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 4 – tiret trzecie a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- w przypadku gdy pojazd osiągnął 
przebieg 160 000 km.

Or. nl

Poprawka 234
Dieter-Lebrecht Koch

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Badanie przydatności do ruchu 
drogowego obejmuje obszary, o których 
mowa w załączniku II pkt 2.

1. Badanie przydatności do ruchu 
drogowego obejmuje przynajmniej
obszary, o których mowa w załączniku II 
pkt 2.

Or. de
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Uzasadnienie

Należy wyjaśnić, że chodzi o wymogi minimalne.

Poprawka 235
Dieter-Lebrecht Koch

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, oraz 
stosując metody badań zalecane dla tych 
elementów lub alternatywne metody 
równoważne wymienione w tym 
załączniku.

Or. de

Uzasadnienie

Przy ww. metodach badania chodzi o wymagania minimalne w formie zaleceń. W zamian lub 
dodatkowo można zastosować także inne, równoważne lub lepsze metody badań, żeby 
uwzględnić w badaniu ewentualne dalsze zmiany oraz pojazd i jego systemy elektroniczne.

Poprawka 236
Jacqueline Foster

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 

2. Właściwy organ państwa 
członkowskiego lub stacja kontroli 
pojazdów przeprowadza badanie 
przydatności do ruchu drogowego w 
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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.

odniesieniu do każdego obszaru, o którym 
mowa w ust. 1, uwzględniając 
przynajmniej te elementy, które zostały 
określone w załączniku II pkt 3, oraz –
tam, gdzie to możliwe – stosuje
obowiązujące metody badań tych 
elementów wymienione w tym załączniku.

Or. en

Uzasadnienie

Pozwoliłoby to na stosowanie alternatywnych metod okresowych badań zatwierdzonych przez 
państwo członkowskie (lub jego właściwy organ). To istotna elastyczność, która umożliwi 
postępowanie w przypadku nietypowych pojazdów lub poważnego uszkodzenia wyposażenia. 
Normy będą chronione, ponieważ załącznik przewiduje wymóg zatwierdzenia wszelkich 
alternatywnych metod przez właściwy organ.

Poprawka 237
Georges Bach

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2 a) Z zastrzeżeniem wymagań 
minimalnych z załącznika II państwa 
członkowskie mogą zwiększyć liczbę 
punktów podlegających badaniu.

Or. de

Poprawka 238
Isabelle Durant

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, 

– poważne usterki, które mogą zagrażać
bezpieczeństwu pojazdu lub stwarzać 
zagrożenie dla innych użytkowników dróg,
usterki, które stanowią naruszenie 
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lub inne istotniejsze niezgodności, odnośnych przepisów i norm dotyczących 
hałasu i emisji gazów, w szczególności 
hałasu, cząstek stałych, CO2 i tlenków 
azotu, lub inne istotniejsze niezgodności,

Or. en

Poprawka 239
Michel Dantin, Dominique Riquet, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – tiret trzecie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– niebezpieczne usterki stanowiące 
bezpośrednie i natychmiastowe zagrożenie 
dla bezpieczeństwa ruchu drogowego w 
stopniu bezwzględnie uniemożliwiającym
eksploatację pojazdu w ruchu drogowym.

– niebezpieczne usterki stanowiące 
bezpośrednie i natychmiastowe zagrożenie 
dla bezpieczeństwa ruchu drogowego i 
uzasadniające zakaz – wydany przez 
państwo członkowskie lub jego właściwe 
organy – eksploatację pojazdu w ruchu 
drogowym.

Or. fr

Poprawka 240
Anne E. Jensen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Stacja kontroli pojazdów lub – w 
stosownych przypadkach – właściwy 
organ, który przeprowadził badanie 
przydatności do ruchu drogowego danego 
pojazdu, wydaje dla tego pojazdu 
świadectwo przydatności do ruchu 
drogowego, w którym znajdują się co 
najmniej informacje określone w 
załączniku IV.

1. Stacja kontroli pojazdów lub – w 
stosownych przypadkach – właściwy 
organ, który przeprowadził badanie 
przydatności do ruchu drogowego danego 
pojazdu, wydaje dla tego pojazdu
elektroniczne świadectwo przydatności do 
ruchu drogowego, w którym znajdują się 
co najmniej informacje określone w 
załączniku IV.

Or. en
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Uzasadnienie

Ze względu na bezpieczeństwo i skuteczność dokumentu wyniki badania powinny być 
elektroniczne, i nie należy ich żądać od osoby prowadzącej pojazd do badania, ponieważ 
często nie jest ona właścicielem pojazdu. Powinno to również mieć zastosowanie w 
odniesieniu do dostępu organów egzekwowania prawa w czasie kontroli drogowych.

Poprawka 241
Markus Ferber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Stacja kontroli pojazdów lub – w 
stosownych przypadkach – właściwy 
organ, który przeprowadził badanie 
przydatności do ruchu drogowego danego 
pojazdu, wydaje dla tego pojazdu 
świadectwo przydatności do ruchu 
drogowego, w którym znajdują się co 
najmniej informacje określone w 
załączniku IV.

1. Stacja kontroli pojazdów lub – w 
stosownych przypadkach – właściwy 
organ, który przeprowadził badanie 
przydatności do ruchu drogowego lub 
badanie bezpieczeństwa danego pojazdu, 
wydaje dla tego pojazdu świadectwo 
przydatności do ruchu drogowego, w 
którym znajdują się co najmniej informacje 
określone w załączniku IV i załączniku V 
(nowy). Komisja Europejska sporządza w 
tym celu jednolity europejski formularz na 
potrzeby badania przydatności do ruchu 
drogowego oraz badanie bezpieczeństwa.

Or. de

Uzasadnienie

Tylko z pomocą jednolitego, europejskiego formularza można zapewnić w całej UE badanie 
zaświadczeń o kontroli w przypadku technicznej kontroli na drodze.

Poprawka 242
Corien Wortmann-Kool, Philippe De Backer

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

(2a) Niezależnie od art. 5 w przypadku 
przerejestrowania pojazdu pochodzącego z 
innego państwa członkowskiego, państwo 
członkowskie uznaje świadectwo 
przydatności do ruchu drogowego wydane 
przez każde inne państwo członkowskie, 
tak jakby samo wydało to świadectwo 
przydatności do ruchu drogowego, pod 
warunkiem że świadectwo to jest ważne z 
perspektywy częstotliwości badań 
obowiązującej w państwie członkowskim 
dokonującym przerejestrowania. W 
przypadku wątpliwości państwa 
członkowskie mogą sprawdzić świadectwo 
przydatności do ruchu drogowego przed 
jego uznaniem. Państwa członkowskie 
przekazują Komisji opis świadectwa 
przydatności do ruchu drogowego przed 
datą rozpoczęcia stosowania niniejszej 
dyrektywy. Komisja powiadamia komitet, 
o którym mowa w art. 16.

Or. en

Uzasadnienie

Wzajemne uznawanie świadectw przydatności do ruchu drogowego w przypadku 
transgranicznej powtórnej rejestracji jest kluczowe dla urzeczywistnienia prawdziwego rynku 
wewnętrznego. W poprawce tej uwzględniono najnowsze orzecznictwo Trybunału 
Sprawiedliwości UE (C-150711).

Poprawka 243
Anne E. Jensen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 3

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 

3. Od dnia wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia, a najpóźniej rok po tej 
dacie, stacje kontroli pojazdów wystawiają 
świadectwa przydatności do ruchu 
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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.

drogowego wyłącznie drogą elektroniczną. 
Stacje te przekazują również drogą 
elektroniczną właściwemu organowi 
państwa członkowskiego informacje z 
wystawionych przez nie świadectw 
przydatności do ruchu drogowego.
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.

Or. en

Uzasadnienie

Ze względu na bezpieczeństwo i skuteczność dokumentu wyniki badania powinny być 
elektroniczne, i nie należy ich żądać od osoby prowadzącej pojazd do badania, ponieważ 
często nie jest ona właścicielem pojazdu. Powinno to również mieć zastosowanie w 
odniesieniu do dostępu organów egzekwowania prawa w czasie kontroli drogowych.

Poprawka 244
Philip Bradbourn

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, jeżeli jest zainstalowany, i 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.
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Or. en

Poprawka 245
Anne E. Jensen

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, 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, 
jeżeli świadectwo nie zostało wydane 
drogą elektroniczną.

Or. en

Uzasadnienie

Ze względu na bezpieczeństwo i skuteczność dokumentu wyniki badania powinny być 
elektroniczne, i nie należy ich żądać od osoby prowadzącej pojazd do badania, ponieważ 
często nie jest ona właścicielem pojazdu. Powinno to również mieć zastosowanie w 
odniesieniu do dostępu organów egzekwowania prawa w czasie kontroli drogowych.

Poprawka 246
Anne E. Jensen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. O wynikach badania przydatności do 
ruchu drogowego informowany jest organ 
rejestracji pojazdu. W ramach tej 
informacji przekazuje się informacje 
wymienione w świadectwie przydatności 

5. O wynikach badania przydatności do 
ruchu drogowego informowany jest
elektronicznie organ rejestracji pojazdu. W 
ramach tej informacji przekazuje się 
informacje wymienione w świadectwie 
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do ruchu drogowego. przydatności do ruchu drogowego.

Or. en

Uzasadnienie

Ze względu na bezpieczeństwo i skuteczność dokumentu wyniki badania powinny być 
elektroniczne, i nie należy ich żądać od osoby prowadzącej pojazd do badania, ponieważ 
często nie jest ona właścicielem pojazdu. Powinno to również mieć zastosowanie w 
odniesieniu do dostępu organów egzekwowania prawa w czasie kontroli drogowych.

Poprawka 247
Debora Serracchiani, Saïd El Khadraoui

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 5 – tiret pierwsze (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– W stosownych przypadkach stacje 
kontroli pojazdów przekazują do bazy 
danych dotyczących rejestracji przebiegu 
wyniki odczytu licznika kilometrów 
podczas każdego badania przydatności do 
ruchu drogowego.

Or. en

Uzasadnienie

Jeżeli w danym państwie członkowskim istnieje baza danych dotyczących rejestracji 
przebiegu, stacje kontroli pojazdów powinny przekazywać do tej bazy wyniki odczytu 
przebiegu, aby zapewnić lepszą ochronę przed fałszowaniem przebiegu.

Poprawka 248
Bernadette Vergnaud

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 
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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, w 
szczególności zgodnie z postanowieniami 
art. 5 ust. 4.

Or. fr

Uzasadnienie

O ile należy ułatwiać formalności związane z przerejestrowaniem pojazdu w razie 
przeprowadzki, to nie powinno to uniemożliwiać stosowania przepisów krajowych mających 
na celu ochronę konsumentów w razie zmiany właściciela, tak jak to przewidziano w art. 5 
ust. 4 akapit 3.

Poprawka 249
Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Georgios Koumoutsakos, Jim Higgins, Petri 
Sarvamaa, Marian-Jean Marinescu

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 krajowy może 
podjąć 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.

Or. fr

Uzasadnienie

Zgodnie z zasadą pomocniczości unieruchomienie pojazdu leży w gestii państw członkowskich 
i należy je zatem pozostawić do uznania właściwych władz krajowych.
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Poprawka 250
Jacqueline Foster

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 
cofnięta zgodnie z art. 3a dyrektywy XXX 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
zmieniającej dyrektywę Rady 1999/37/WE 
w sprawie dokumentów rejestracyjnych 
dla pojazdów24 do czasu usunięcia usterek i 
wydania nowego świadectwa przydatności 
do ruchu drogowego, które potwierdzi 
przydatność do ruchu drogowego pojazdu.

3. W przypadku stwierdzenia 
niebezpiecznych usterek, państwo 
członkowskie lub właściwy organ mogą 
uniemożliwić lub ograniczyć eksploatację 
pojazdu na drogach publicznych do czasu 
usunięcia usterek.

Or. en

Uzasadnienie

Wycofanie rejestracji nie jest właściwym rozwiązaniem, ponieważ rejestracja jest złożonym i 
odrębnym procesem nie zawsze przeznaczonym do ograniczenia eksploatacji pojazdu. W 
niektórych państwach członkowskich wycofanie rejestracji może być odpowiednim krokiem, w 
innych państwach proces zakazu jest bardziej odpowiedni dla osiągnięcia takiego samego, 
pozytywnego wyniku pod względem bezpieczeństwa drogowego. Państwa członkowskie muszą 
mieć możliwość wykorzystania najskuteczniejszych metod bez marnowania ogromnej ilości 
środków, aby osiągnąć taki sam cel.

Poprawka 251
Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Georgios Koumoutsakos, Jim Higgins, Petri 
Sarvamaa, Marian-Jean Marinescu

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 
krajowy może zdecydować, że pojazd nie 
może być eksploatowany na drogach 
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cofnięta zgodnie z art. 3a dyrektywy XXX 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
zmieniającej dyrektywę Rady 1999/37/WE 
w sprawie dokumentów rejestracyjnych dla 
pojazdów24 do czasu usunięcia usterek i 
wydania nowego świadectwa przydatności 
do ruchu drogowego, które potwierdzi 
przydatność do ruchu drogowego pojazdu.

publicznych, a jego rejestracja ma zostać
cofnięta zgodnie z art. 3a dyrektywy XXX 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
zmieniającej dyrektywę Rady 1999/37/WE 
w sprawie dokumentów rejestracyjnych dla 
pojazdów24 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 unieruchomienie pojazdu leży w gestii państw członkowskich 
i należy je zatem pozostawić do uznania właściwych władz krajowych.

Poprawka 252
Michel Dantin, Dominique Riquet, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

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
cofnięta zgodnie z art. 3a dyrektywy XXX 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
zmieniającej dyrektywę Rady 1999/37/WE 
w sprawie dokumentów rejestracyjnych 
dla pojazdów24 do czasu usunięcia usterek i 
wydania nowego świadectwa przydatności 
do ruchu drogowego, które potwierdzi 
przydatność do ruchu drogowego pojazdu.

3. W przypadku stwierdzenia 
niebezpiecznych usterek państwo 
członkowskie lub właściwy organ może 
zdecydować, że pojazd nie może być 
eksploatowany na drogach publicznych i że 
zawiesza się dopuszczenie do ruchu 
drogowego bez konieczności 
przeprowadzania nowej procedury 
rejestracji, do czasu usunięcia usterek i 
wydania nowego świadectwa przydatności 
do ruchu drogowego, które potwierdzi 
przydatność do ruchu drogowego pojazdu.

Or. fr

Poprawka 253
Phil Bennion, Brian Simpson
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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
cofnięta zgodnie z art. 3a dyrektywy XXX 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
zmieniającej dyrektywę Rady 1999/37/WE 
w sprawie dokumentów rejestracyjnych dla
pojazdów24 do czasu usunięcia usterek i 
wydania nowego świadectwa przydatności 
do ruchu drogowego, które potwierdzi 
przydatność do ruchu drogowego pojazdu.

3. W przypadku stwierdzenia 
niebezpiecznych usterek, pojazd nie może 
być eksploatowany na drogach 
publicznych, a zezwolenie na jego
użytkowanie na drogach publicznych
zostaje cofnięte zgodnie z art. 3a 
dyrektywy XXX Parlamentu 
Europejskiego i Rady zmieniającej 
dyrektywę Rady 1999/37/WE w sprawie 
dokumentów rejestracyjnych dla
pojazdów24 do czasu usunięcia usterek i 
wydania nowego świadectwa przydatności 
do ruchu drogowego, które potwierdzi 
przydatność do ruchu drogowego pojazdu.

Or. en

Uzasadnienie

Ma to na celu wyjaśnienie, że w przypadku niebezpiecznych usterek to raczej zezwolenie na 
użytkowanie pojazdu na drogach publicznych zostaje cofnięte a nie jego rejestracja, co w 
niektórych państwach członkowskich odnosi się raczej do istnienia pojazdu w publicznych 
rejestrach, niż do statusu prawnego, i stanowi skomplikowany proces odbywający się dla 
całego cyklu życia pojazdu.

Poprawka 254
Bernadette Vergnaud

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 
cofnięta zgodnie z art. 3a dyrektywy XXX 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
zmieniającej dyrektywę Rady 1999/37/WE 
w sprawie dokumentów rejestracyjnych 

3. W przypadku stwierdzenia 
niebezpiecznych usterek, pojazd nie może 
być eksploatowany na drogach 
publicznych, a jego rejestracja zostaje 
cofnięta do czasu usunięcia usterek i 
wydania nowego świadectwa przydatności 
do ruchu drogowego, które potwierdzi 
przydatność do ruchu drogowego pojazdu.
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dla pojazdów24 do czasu usunięcia usterek i 
wydania nowego świadectwa przydatności 
do ruchu drogowego, które potwierdzi 
przydatność do ruchu drogowego pojazdu.

Or. fr

Uzasadnienie

O ile konieczne jest wycofanie z ruchu pojazdu zawierającego niebezpieczne usterki, to 
obowiązek odnawiania procedury rejestracji wydaje się nieproporcjonalny.

Poprawka 255
Vilja Savisaar-Toomast

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Stacja kontroli pojazdów lub – w 
stosownym przypadku – właściwy organ 
państwa członkowskiego, które 
przeprowadziły badania przydatności do 
ruchu drogowego pojazdu 
zarejestrowanego na ich terytorium, 
wydają poświadczenie każdemu 
pojazdowi, który przeszedł badanie z 
pozytywnym skutkiem. Na poświadczeniu 
tym widnieje data następnego badania 
przydatności do ruchu drogowego.

Stacja kontroli pojazdów lub – w 
stosownym przypadku – właściwy organ 
państwa członkowskiego, które 
przeprowadziły badania przydatności do 
ruchu drogowego pojazdu 
zarejestrowanego na ich terytorium, 
wydają poświadczenie każdemu 
pojazdowi, który przeszedł badanie z 
pozytywnym skutkiem. Na poświadczeniu 
tym widnieje data następnego badania 
przydatności do ruchu drogowego. Nie jest 
konieczne wydanie poświadczenia o 
przydatności do ruchu drogowego, jeżeli 
można wykazać w dowodzie 
rejestracyjnym pojazdu, że 
przeprowadzono badanie przydatności do 
ruchu drogowego, a także wskazać termin 
kolejnego badania.

Or. et

Uzasadnienie

Zgodnie z poprawkami do dyrektywy 1999/37/UE w sprawie dokumentów rejestracyjnych 
pojazdów, które w chwili obecnej są rozpatrywane przez Parlament Europejski, nie ma 
potrzeby wystawiania odrębnego dokumentu jako dowodu przeprowadzenia badania 



PE507.994v01-00 114/153 AM\931123PL.doc

PL

przydatności do ruchu drogowego, jeżeli w dowodzie rejestracyjnym pojazdu jest specjalna 
tabela, w której można zapisać okres ważności badania przydatności do ruchu drogowego, a 
także termin kolejnego badania. Oznacza to, że ośrodki prowadzące takie badania oraz 
właściwe organy nie muszą wydawać odrębnego dokumentu dowodzącego przydatność 
pojazdu do ruchu drogowego, który właściciele pojazdu muszą mieć przy sobie.

Poprawka 256
Vilja Savisaar-Toomast

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Każde państwo członkowskie uznaje 
poświadczenie wydane zgodnie z ust. 1.

Każde państwo członkowskie uznaje 
poświadczenie wydane zgodnie z ust. 1 lub 
dokonuje odnośnego zapisu w dowodzie 
rejestracyjnym pojazdu.

Or. et

Poprawka 257
Dieter-Lebrecht Koch

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Każde państwo członkowskie uznaje 
poświadczenie wydane zgodnie z ust. 1.

Każde państwo członkowskie uznaje 
poświadczenie innego państwa 
członkowskiego wydane zgodnie z ust. 1, 
jeżeli poświadczenie to wydano dla 
pojazdu zarejestrowanego w tym państwie 
członkowskim.

Or. de

Uzasadnienie

Pojazdy zarejestrowane w danym państwie członkowskim muszą w nim także podlegać 
badaniu.
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Poprawka 258
Ismail Ertug

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 11a
Niezależność stacji kontroli pojazdów

1. W odniesieniu do niezależności i aby 
zapewnić bezstronność i jakość badania 
pojazdu, stacje kontroli nie mogą 
zajmować się produkcją, sprzedażą, 
leasingiem, konserwacją ani naprawą 
pojazdów silnikowych.
2. Państwo członkowskie może odstąpić od 
wykonania tego przepisu jeżeli 
bezstronność stacji kontroli pojazdów 
gwarantuje przestrzeganie norm 
określonych w EN ISO/IEC 17020.1
Państwa członkowskie mogą wprowadzić 
dodatkowe wymogi obowiązujące na ich 
terytorium, aby zapewnić niezależność 
stacji kontroli pojazdów i diagnostyków.
__________________
1 ISO/IEC 17020: Ocena zgodności –
wymogi dotyczące działania różnych 
rodzajów jednostek inspekcyjnych.

Or. en

Uzasadnienie

Aby zapewnić odpowiednią niezależność różnych rodzajów jednostek inspekcyjnych, istotne 
jest, by stacje kontroli pojazdów stosowały ujednolicone i uznane normy. ISO/IEC 17020 
określa wymogi dotyczące kompetencji jednostek przeprowadzających inspekcje oraz 
bezstronności i spójności ich działalności kontrolnej.

Poprawka 259
Dieter-Lebrecht Koch

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Wyposażenie i przyrządy 
wykorzystywane do przeprowadzania 
badań przydatności do ruchu drogowego 
muszą być zgodne z minimalnymi 
wymogami technicznymi ustanowionymi 
w załączniku V.

1. Wyposażenie i przyrządy 
wykorzystywane do przeprowadzania 
badań przydatności do ruchu drogowego 
muszą być zgodne przynajmniej z 
minimalnymi wymogami technicznymi 
ustanowionymi w załączniku V.

Or. de

Poprawka 260
Georges Bach

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1 a) Z zastrzeżeniem załączników I-VI 
państwa członkowskie mogą ustanowić 
wyższe niż w załączniku V wymogi 
technologiczne lub techniczne w 
odniesieniu do wyposażenia i przyrządów 
wykorzystywanych do przeprowadzania 
badań.

Or. de

Poprawka 261
Corien Wortmann-Kool

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) Stacje kontroli pojazdów, w których 
diagności przeprowadzają badania 
przydatności do ruchu drogowego, są 
autoryzowane przez państwo członkowskie 
lub jego właściwy organ.
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Or. en

Uzasadnienie

Stacje kontroli pojazdów przeprowadzające badania przydatności do ruchu drogowego muszą 
być autoryzowane przez państwo członkowskie lub jego właściwy organ.

Poprawka 262
Georges Bach

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1 b) Wyposażenie wykorzystywane do 
badań, które jest już uznane przez 
państwa członkowskie w chwili wejścia w 
życie niniejszego rozporządzenia, musi po 
co najmniej 5 latach podlegać kontroli 
pod kątem spełniania minimalnych norm. 

Or. de

Poprawka 263
Corien Wortmann-Kool, Philippe De Backer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) Aby spełnić minimalne wymogi 
zarządzania jakością, stacje kontroli 
pojazdów są zgodne z wymogami 
autoryzującego państwa członkowskiego. 
Stacje kontroli pojazdów zapewniają 
obiektywność i wysoką jakość badań 
pojazdów.

Or. en

Uzasadnienie

Prywatne lub państwowe stacje kontroli pojazdów przeprowadzające badania przydatności 
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do ruchu drogowego muszą spełniać minimalne wymogi, aby zagwarantować wysokiej 
jakości zarządzanie. Stacje te muszą być obiektywne i zapewniać wysoką jakość badania 
pojazdów.

Poprawka 264
Debora Serracchiani

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, 
wykształcenia i wyszkolenia ustanowione 
w załączniku VI oraz wymogi państwa 
członkowskiego, w którym zostali 
powołani. Państwa członkowskie mogą 
wprowadzić dodatkowe wymogi 
obowiązujące na ich terytorium.

Or. en

Uzasadnienie

Niektóre państwa członkowskie już wykraczają poza wymogi określone w załączniku VI. 
Państwa te powinny mieć możliwość utrzymania możliwie najwyższego poziomu kwalifikacji 
zgodnie z zasadą najlepszej praktyki.

Poprawka 265
Dieter-Lebrecht Koch

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, 
wyszkolenia i dalszego kształcenia
ustanowione w załączniku VI, a także 
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wszystkie daleko idące wymogi państwa 
członkowskiego, w którym działają.

Or. de

Uzasadnienie

Państwa członkowskie powinny mieć możliwość ustanawiania wyższych wymogów w 
odniesieniu do diagnostów działających na ich terytorium niż wymagają tego wymogi 
minimalne.

Poprawka 266
Dieter-Lebrecht Koch

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Diagności spełniający minimalne 
wymogi w zakresie kompetencji i
wyszkolenia otrzymują od państwa 
członkowskiego odpowiednie świadectwo. 
Świadectwo to zawiera co najmniej 
informacje wymienione w załączniku VI 
pkt 3.

2. Diagności spełniający minimalne 
wymogi w zakresie kompetencji, 
wyszkolenia i dalszego kształcenia, a także 
wszystkie dalej idące wymogi państwa 
członkowskiego, w którym działają,
otrzymują od państwa członkowskiego 
odpowiednie świadectwo. Świadectwo to 
zawiera co najmniej informacje 
wymienione w załączniku VI pkt 3.
Państwa członkowskie już obecnie 
wymagające od diagnostów wyższego 
poziomu szkolenia, kompetencji i kontroli 
niż przewidują to wymogi minimalne, 
powinny utrzymać swój wyższy poziom i 
nie być zmuszone do jego obniżenia.

Or. de

Uzasadnienie

Państwa członkowskie powinny mieć możliwość ustanawiania wyższych wymogów w 
odniesieniu do diagnostów działających na ich terytorium niż wymagają tego wymogi 
minimalne.
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Poprawka 267
Ismail Ertug

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Diagności spełniający minimalne 
wymogi w zakresie kompetencji i 
wyszkolenia otrzymują od państwa 
członkowskiego odpowiednie świadectwo. 
Świadectwo to zawiera co najmniej 
informacje wymienione w załączniku VI 
pkt 3.

2. Diagności spełniający minimalne 
wymogi w zakresie kompetencji i 
wyszkolenia ustanowione w niniejszym 
rozporządzeniu oraz dodatkowe wymogi 
krajowe otrzymują od państwa 
członkowskiego odpowiednie świadectwo. 
Świadectwo to zawiera co najmniej 
informacje wymienione w załączniku VI 
pkt 3.

Or. de

Uzasadnienie

Należy podkreślić, że dla uzyskania poświadczenia stosuje się krajowe wymogi w odniesieniu 
do kompetencji i szkolenia, które wykraczają poza minimalne wymogi ustanowione w 
niniejszym rozporządzeniu w jego załączniku VI.

Poprawka 268
Corien Wortmann-Kool

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Diagności spełniający minimalne 
wymogi w zakresie kompetencji i 
wyszkolenia otrzymują od państwa 
członkowskiego odpowiednie świadectwo.
Świadectwo to zawiera co najmniej 
informacje wymienione w załączniku VI 
pkt 3.

2. Diagności spełniający minimalne 
wymogi w zakresie kompetencji i 
wyszkolenia otrzymują świadectwo od 
państwa członkowskiego lub, w 
odpowiednich przypadkach, od 
zatwierdzonych ośrodków szkoleniowych.
Świadectwo to zawiera co najmniej 
informacje wymienione w załączniku VI 
pkt 3.

Or. en
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Uzasadnienie

Proponowany warunek, by państwa członkowskie wydawały świadectwa tym diagnostom, 
którzy spełniają minimalne wymogi, byłby zbyt ograniczający dla państw członkowskich. 
Takie świadectwa mogą również być wydawane przez zatwierdzone ośrodki szkoleniowe.

Poprawka 269
Corien Wortmann-Kool, Philippe De Backer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Diagności zatrudniani przez właściwe 
organy państw członkowskich lub stacje 
kontroli pojazdów w dniu rozpoczęcia 
stosowania niniejszego rozporządzenia 
zostają zwolnieni z wymogów 
ustanowionych w załączniku VI pkt 1.
Otrzymują oni od państw członkowskich 
świadectwo równoważności.

3. Diagności zatrudniani lub zatwierdzeni
przez właściwe organy państw 
członkowskich lub stacje kontroli 
pojazdów w dniu rozpoczęcia stosowania 
niniejszego rozporządzenia zostają 
zwolnieni z wymogów ustanowionych w 
załączniku VI pkt 1. Otrzymują oni od 
państw członkowskich świadectwo 
równoważności.

Or. en

Poprawka 270
Peter van Dalen

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.

skreślony

Or. nl
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Uzasadnienie

System holenderski, w ramach którego operatorzy warsztatów samochodowych 
przeprowadzają również kontrole techniczne, a przydatność do ruchu drogowego badana jest 
przez krajowy organ nadzoru, działa doskonale. Ryzyko ponoszone przez operatorów 
warsztatów samochodowych, że mogą stracić licencję i tym samym środki do życia, 
gwarantuje wysoki standard kontroli przydatności do ruchu drogowego pojazdów w Holandii. 
Dlatego zaproponowana przez Komisję niezależność jest niepożądana.

Poprawka 271
Hubert Pirker

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. Państwa członkowskie zatem 
zapewniają, by badanie przydatności do 
ruchu drogowego przeprowadzano 
prawidłowo, oraz w szczególności w 
odniesieniu do zakładów uprawnionych 
do napraw pojazdów dopilnowują 
obiektywnego charakteru poświadczenia.

Or. de

Poprawka 272
Dieter-Lebrecht Koch

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 oraz personelem warsztatu 
napraw, w którym przedstawia się pojazd 
do kontroli.
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Or. de

Uzasadnienie

Wyjaśnienie niezależności diagnostów od warsztatów napraw i ich pracowników.

Poprawka 273
Phil Bennion

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. Diagności spełniający te wymogi, 
zajmujący się jednocześnie naprawą i 
konserwacją, są dopuszczeni do badania 
wszelkich pojazdów. 

Or. en

Uzasadnienie

Okresowe badanie jest odrębną działalnością od naprawy i konserwacji, posiadającą 
odrębne świadectwo, metody badania i wymogi pod względem wyposażenia, oprócz wymogów 
dotyczących niezależności, nadzoru i zezwolenia przez organ nadzorczy. Wymogi te są 
wystarczające, aby umożliwić diagnoście zajmowanie się również naprawą i konserwacją.

Poprawka 274
Jacqueline Foster

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) Właściwie wykwalifikowana osoba, 
która wykonała naprawy lub konserwacji 
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pojazdu, jest dopuszczona do udziału w 
każdym późniejszym okresowym badaniu 
przydatności do ruchu drogowego tego 
samego pojazdu.

Or. en

Uzasadnienie

Osoba, która zajmuje się konserwacją pojazdów nie powinna być objęta zakazem 
przeprowadzania następnie okresowego badania pojazdu. To pojazd jest poddawany badaniu 
za pomocą specjalnych metod, a nie osoba zajmująca się konserwacją.

Poprawka 275
Michel Dantin, Dominique Riquet, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) Osoba prawna, która wykonała 
naprawę lub przeprowadziła konserwację 
pojazdu, nie może pełnić funkcji 
diagnosty przy późniejszym 
przeprowadzaniu okresowego badania 
przydatności do ruchu drogowego tego 
samego pojazdu.

Or. fr

Poprawka 276
Mathieu Grosch

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4 a) Stacja kontroli i warsztat naprawy 
mogą być identyczne tylko wówczas, gdy 
umożliwiają to przepisy państwa 
członkowskiego i odpowiednie zezwolenie 
zgodnie z załącznikiem A, A.3 ISO/IEC 
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17020:2012.

Or. de

Uzasadnienie

Rozdział między stacją kontroli i warsztatem naprawy uznaje się za normalny, ale jeżeli nie 
jest to możliwe, państwa mogą przewidzieć odstępstwo na podstawie określonych kryteriów 
jakości.

Poprawka 277
Luis de Grandes Pascual

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Stacja kontroli pojazdów informuje 
osobę, która przekazała pojazd do badania, 
o naprawach, które muszą zostać 
przeprowadzone, i nie zmienia wyników 
badań do celów komercyjnych.

5. Stacja kontroli pojazdów informuje 
osobę, która przekazała pojazd do badania, 
o usterkach, które muszą zostać usunięte, i 
nie zmienia wyników badań do celów 
komercyjnych.

Or. es

Uzasadnienie

Stacja kontroli pojazdów powinna informować jedynie o usterkach do usunięcia. Naprawy do 
przeprowadzenia powinny być określane przez warsztat samochodowy dokonujący napraw.

Poprawka 278
Dieter-Lebrecht Koch

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Stacja kontroli pojazdów informuje 
osobę, która przekazała pojazd do badania, 
o naprawach, które muszą zostać 
przeprowadzone, i nie zmienia wyników 
badań do celów komercyjnych.

5. Stacja kontroli pojazdów informuje 
osobę lub warsztat naprawy, które 
przekazały pojazd do badania, o usterkach, 
które stwierdzono w pojeździe, i nie 
zmienia wyników badań do celów 
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komercyjnych.

Or. de

Uzasadnienie

Wyjaśnienie różnych zadań diagnostów (stwierdzenie usterki) i warsztatów (naprawa w celu 
usunięcia usterki).

Poprawka 279
Dieter-Lebrecht Koch

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zatwierdzanie stacji kontroli pojazdów i 
nadzór nad nimi

Zatwierdzanie stacji kontroli pojazdów i 
nadzór nad nimi

1. Stacje kontroli pojazdów
1.1 Stacje kontroli pojazdów, w których 
zorganizowani są diagności 
przeprowadzający badania przydatności 
do ruchu drogowego, muszą być uznane 
przez państwo członkowskie, w którym 
prowadzą działalność.
1.2 Stacje kontroli pojazdów muszą 
spełniać minimalne wymogi w odniesieniu 
do zapewnienia jakości, zgodności z 
normą EN ISO/ IEC 17020 oraz wymogi 
danego państwa członkowskiego w 
odniesieniu do organizacji diagnostów, 
wyposażenia i przyrządów kontrolnych i 
kontroli.
1.3 Jeżeli warsztat prowadzący działalność 
gospodarczą w zakresie napraw i 
utrzymania pojazdów ma zostać 
zatwierdzony jako stacja 
przeprowadzająca badania przydatności 
do ruchu drogowego, należy zapewnić, by 
gospodarcza działalność z zakresu napraw 
i utrzymania została oddzielona od badań 
przydatności do ruchu drogowego pod 
względem organizacyjnym, osobowym i 
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finansowym.
1.4 Na podstawie akredytacji jako stacja 
kontroli typu A (zgodnie z EN ISO/ IEC 
17020) można dokonać szerokiej 
harmonizacji i wzajemnego, 
transgranicznego uznawania wyników 
badań w poszczególnych stacjach kontroli.
2. Organ nadzoru
2.1 Organ nadzoru wykonuje co najmniej 
zadania przewidziane w załączniku VII 
pkt 1, oraz spełnia wymogi określone w 
pkt 2 i 3 tego załącznika.
2.2 Państwa członkowskie udostępniają 
publicznie przepisy i procedury, 
obejmujące organizację, zadania i 
wymogi, obowiązujące w odniesieniu do 
pracowników organów nadzoru.
2.3 Organy nadzoru są niezależne od 
stacji kontroli pojazdów i producentów 
pojazdów.
3. Stacje kontroli pojazdów prowadzone 
bezpośrednio przez właściwy organ są 
zwolnione z wymogów dotyczących 
zatwierdzania i nadzoru.

Or. de

Uzasadnienie

Norma EN ISO/ IEC 17020 opiera się na normie EN 45004 i obowiązuje na całym świecie. 
Określa ona stopień niezależności i integralność stacji kontroli; wyróżnia się stacje kontroli 
typu A, B i C.

Poprawka 280
Corien Wortmann-Kool

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają, by 
stacje kontroli pojazdów podlegały 
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nadzorowi.

Or. en

Uzasadnienie

Aby zapewnić wysoką jakość badania pojazdów, stacje kontroli muszą podlegać nadzorowi.

Poprawka 281
Phil Bennion

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Stacje kontroli pojazdów prowadzone 
bezpośrednio przez właściwy organ są 
zwolnione z wymogów dotyczących 
zatwierdzania i nadzoru.

2. Stacje kontroli pojazdów prowadzone 
bezpośrednio przez właściwy organ
państwa członkowskiego są zwolnione z 
wymogów dotyczących zatwierdzania i
nadzoru.

Or. en

Uzasadnienie

Ma to na celu wyjaśnienie, że zwolnienie z wymogu autoryzacji i nadzoru dotyczy wyłącznie 
stacji kontroli pojazdów prowadzonych bezpośrednio przez państwa członkowskie.

Poprawka 282
Luis de Grandes Pascual

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Państwa członkowskie stosują się do 
wymogów wymienionych w ust. 1 i 2, 
jeżeli wymagają, by stacje kontroli były 
zatwierdzane zgodnie z rozporządzeniem 
(WE) nr 765/2008 ustanawiającym 
wymagania w zakresie akredytacji i 
nadzoru rynku odnoszące się do 
warunków wprowadzania produktów do 
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obrotu.

Or. es

Poprawka 283
Michel Dantin, Dominique Riquet, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Elektroniczna platforma wymiany
informacji o pojazdach

Połączenie w sieć krajowych 
elektronicznych systemów informacji o 
pojazdach

Or. fr

Poprawka 284
Debora Serracchiani, Saïd El Khadraoui

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 najskuteczniejszy i 
najbardziej wydajny sposób wprowadzenia
elektronicznej platformy wymiany 
informacji o pojazdach, której celem 
byłaby wymiana informacji na temat 
danych dotyczących badań przydatności do 
ruchu drogowego i odczytu licznika 
kilometrów między właściwymi organami 
państw członkowskich odpowiadającymi 
za badania, rejestrację i homologację 
pojazdów, stacjami kontroli pojazdów i 
producentami pojazdów.

Or. en

Uzasadnienie

Doświadczenia niektórych państw członkowskich dowodzą wykonalności i korzyści 
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wynikających z elektronicznej platformy wymiany informacji o pojazdach, a zatem należy się 
de facto skoncentrować na znalezieniu najskuteczniejszego i najbardziej wydajnego sposobu 
wprowadzenia takiej platformy.

Poprawka 285
Vilja Savisaar-Toomast

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, 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. 
Ponadto Komisja bada możliwość 
połączenia elektronicznych baz danych 
państw członkowskich z 
ponadnarodowymi bazami danych 
istniejących w Unii Europejskiej lub 
możliwość prowadzenia wymiany danych 
operacyjnych pomiędzy tymi bazami, a 
także wspiera wymianę wzorcowych 
praktyk w tym zakresie pomiędzy 
państwami członkowskimi.

Or. et

Uzasadnienie

W wielu państwach członkowskich istnieją już elektroniczne bazy danych zawierające 
informacje na temat praw jazdy, zarejestrowanych pojazdów oraz badań przydatności do 
ruchu drogowego. W niektórych państwach członkowskich dostęp do zapisanych danych jest 
możliwy za pomocą pojedynczej bazy danych. Ponadto prawidłowo działa europejski system 
informacji o pojazdach i prawach jazdy EUCARIS i wszystkie państwa członkowskie włączyły 
się do niego w mniejszym lub większym zakresie. Komisja powinna zbadać, w jakim stopniu 
możliwe jest również stosowanie systemu EUCARIS w związku z niniejszym rozporządzeniem, 
a bardziej ogólnie, w związku z całym pakietem bezpieczeństwa ruchu drogowego.
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Poprawka 286
Jacqueline Foster

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 z wykorzystaniem 
istniejących i wdrożonych już rozwiązań,
które mogą służyć do wydawania 
międzynarodowej oceny najważniejszych
danych dotyczących przydatności do ruchu 
drogowego i przebiegu.

Or. en

Uzasadnienie

Istnieją już systemy zawierające najważniejsze dane w publicznie dostępnej formie. Słuszne 
jest rozważenie alternatyw dla połączenia baz danych (ograniczających dostęp, 
nieelastycznych pod względem dostosowania z biegiem czasu i niezwykle kosztownych). 
Powiązanie baz danych nie jest prawdopodobnie najlepszą metodą wymiany informacji w tym 
przypadku.

Poprawka 287
Philip Bradbourn

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 

We współpracy z producentami pojazdów i 
wszystkimi innymi zainteresowanymi 
stronami Komisja przeanalizuje 
wykonalność, koszty i korzyści związane 
ze stworzeniem elektronicznej platformy 
wymiany informacji o pojazdach z 
wykorzystaniem istniejących i wdrożonych 
już rozwiązań, które mogą służyć do 
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odpowiadającymi za badania, rejestrację i 
homologację pojazdów, stacjami kontroli 
pojazdów i producentami pojazdów.

wydawania międzynarodowej oceny 
najważniejszych danych dotyczących 
przydatności do ruchu drogowego i 
przebiegu.

Or. en

Poprawka 288
Mathieu Grosch

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, obejmującej m.in. 
kilometraż i ciężkie wypadki pojazdów,
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. de

Poprawka 289
Michel Dantin, Dominique Riquet, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

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 

Komisja analizuje najskuteczniejsze 
sposoby połączenia w sieć krajowych 
elektronicznych systemów informacji o 
pojazdach w celu ułatwienia wymiany
informacji na temat danych dotyczących 
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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.

badań przydatności do ruchu drogowego i 
przebiegu między właściwymi
zainteresowanymi organami krajowymi.

Or. fr

Poprawka 290
Dieter-Lebrecht Koch, Herbert Reul

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.

a) 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.

b) Komisja przeanalizuje także 
gromadzenie i rejestrowanie już 
dostępnych i istotnych dla bezpieczeństwa 
danych o powypadkowych pojazdach. 
Powinno ono obejmować przynajmniej 
informacje o wymienionych i 
naprawionych częściach pojazdu, 
istotnych dla bezpieczeństwa.
Informacje te powinny być dostępne dla 
diagnostów do celów kontroli danego 
pojazdu oraz w anonimowej formie dla 
państw członkowskich do celów 
planowania i realizacji środków 
zwiększających bezpieczeństwo ruchu.

Or. de
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Poprawka 291
Phil Bennion, Philippe De Backer

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, której celem 
byłaby wymiana informacji na temat 
danych dotyczących badań przydatności do 
ruchu drogowego i odczytów licznika 
kilometrów między właściwymi organami 
państw członkowskich odpowiadającymi 
za badania, rejestrację i homologację 
pojazdów, stacjami kontroli pojazdów i 
producentami pojazdów, za pomocą 
wdrożonych rozwiązań IT.

Or. en

Uzasadnienie

Wymiana informacji o odczytach licznika kilometrów za pomocą rozwiązań IT ma zasadnicze 
znaczenie dla ograniczenia zjawiska fałszowania przebiegu w transgranicznej sprzedaży 
samochodów używanych.

Poprawka 292
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Artur Zasada

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 

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 
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ruchu drogowego między właściwymi 
organami państw członkowskich 
odpowiadającymi za badania, rejestrację i 
homologację pojazdów, stacjami kontroli 
pojazdów i producentami pojazdów.

ruchu drogowego między właściwymi 
organami państw członkowskich 
odpowiadającymi za badania, rejestrację i 
homologację pojazdów, stacjami kontroli 
pojazdów i producentami pojazdów.
Wszelkie koszty związane z 
wprowadzeniem platformy elektroniczne 
zostana pokryte ze środków budżetu UE.

Or. pl

Poprawka 293
Artur Zasada, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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 z wykorzystaniem 
istniejących i wdrożonych już 
rozwiązaniach informatycznych w 
odniesieniu do międzynarodowej wymiany 
danych, tak by zminimalizować koszty i 
uniknąć powielania. Analiza ta rozważy 
najwłaściwsze sposoby powiązania 
istniejących systemów krajowych w celu 
wymiany informacji na temat danych 
dotyczących badań przydatności do ruchu 
drogowego i odczytów liczników 
kilometrów między właściwymi organami 
państw członkowskich odpowiadającymi 
za badania, rejestrację i homologację 
pojazdów, stacjami kontroli pojazdów i 
producentami pojazdów

Or. pl

Poprawka 294
Inés Ayala Sender
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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 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 również możliwość 
uwzględnienie w tej platformie danych 
dotyczących transgranicznych wykroczeń 
drogowych, o których mowa w dyrektywie 
2011/82/UE Parlamentu Europejskiego i 
Rady w sprawie ułatwień w zakresie 
transgranicznej wymiany informacji 
dotyczących przestępstw lub wykroczeń 
związanych z bezpieczeństwem ruchu 
drogowego.

Or. es

Poprawka 295
Dieter-Lebrecht Koch, Herbert Reul

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a) Komisja przeanalizuje ponadto 
gromadzenie i rejestrację na 
elektronicznej platformie kilometrażu 
każdego pojazdu podlegającego niniejszej 
dyrektywie. Kilometraże podawane są do 
bazy danych przez rozmaite 
zainteresowane podmioty, które 
zaangażowane są w utrzymanie, naprawę 
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i kontrolę danego pojazdu.
Te zanonimizowane dane związane 
wyłącznie z pojazdem powinny być 
dostępne dla diagnostów na potrzeby 
kontroli przedstawionego pojazdu oraz dla 
posiadaczy pojazdu do celów wydania 
karty pojazdu.

Or. de

Uzasadnienie

Zmanipulowane liczniki kilometrów zwiększają ryzyko dla bezpieczeństwa ruchu i zakłócają 
rynek pojazdów używanych.

Poprawka 296
Debora Serracchiani, Saïd El Khadraoui

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 
przedstawi różne warianty strategiczne i 
dokona ich oceny, w tym w odniesieniu do 
możliwości zniesienia wymogu wydawania 
poświadczenia przeprowadzenia badania 
przewidzianego w art. 10 oraz 
wprowadzenia specjalnego systemu 
wymiany informacji dotyczących 
przebiegu pojazdów miedzy krajowymi 
bazami danych o przebiegu w państwach 
członkowskich.

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.
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Or. en

Uzasadnienie

System wzajemnie ze sobą połączonych baz danych dotyczących przebiegu byłby 
bezpośrednim sposobem rozwiązania problemu fałszowania przebiegu, ponieważ 
umożliwiałby użytkownikom dróg prześledzenie historii pojazdu ponad granicami.

Poprawka 297
Isabelle Durant

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 
przedstawi różne warianty strategiczne i 
dokona ich oceny, w tym propozycje 
większej interoperacyjności lub 
standaryzacji dokumentów 
elektronicznych oraz 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 przedstawi wniosek 
ustawodawczy.

Or. en

Poprawka 298
Jacqueline Foster

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Na podstawie tej analizy Komisja 
przedstawi różne warianty strategiczne i 

Komisja rozważy kwestię najbardziej 
odpowiednich i najbardziej opłacalnych 
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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.

sposobów ułatwienia międzynarodowego 
dostępu do informacji niezbędnych do 
przeprowadzenia rejestracji pojazdów, 
odczytu liczników kilometrów i danych 
dotyczących badań przydatności do ruchu 
drogowego, a także poinformuje o 
wynikach tej analizy.

Or. en

Uzasadnienie

Istnieją już systemy zawierające najważniejsze dane w publicznie dostępnej formie. Słuszne 
jest rozważenie alternatyw dla połączenia baz danych (ograniczającego dostęp, 
nieelastycznego pod względem dostosowania z biegiem czasu i niezwykle kosztownego). 
Powiązanie baz danych nie jest prawdopodobnie najlepszą metodą wymiany informacji w tym 
przypadku.

Poprawka 299
Philip Bradbourn

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.

Komisja rozważy kwestię najbardziej 
odpowiednich i najbardziej opłacalnych 
sposobów ułatwienia międzynarodowego 
dostępu do informacji niezbędnych do 
przeprowadzenia rejestracji pojazdów, 
odczytu liczników milometrów i danych 
dotyczących badań przydatności do ruchu 
drogowego, a także poinformuje o 
wynikach tej analizy.

Or. en
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Poprawka 300
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Artur Zasada

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 19 w 
celu:

Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów wykonawczych zgodnie z art. 19 w 
celu:

Or. pl

Poprawka 301
Werner Kuhn

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– załącznik I w odniesieniu do informacji 
technicznych, które udostępnia producent

Or. en

Poprawka 302
Artur Zasada, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1 – tiret pierwsze

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– odpowiedniej aktualizacji art. 2 ust. 1 i
art. 5 ust. 1 i 2 w celu uwzględnienia
zmian w odniesieniu do kategorii 
pojazdów wynikających z wprowadzenia
zmian w aktach prawnych, o których 
mowa w art. 3 ust. 1,

– aktualizacji jedynie kategorii pojazdów 
w, odpowiednio, art. 2 ust. 1 oraz art. 5 ust. 
1 i 2 w przypadku zmian kategorii 
pojazdów wynikających ze zmian 
przepisów dotyczących homologacji typu, 
o których mowa w art. 2 ust. 1 bez zmiany 
zakresu i częstotliwości badań.
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Or. pl

Poprawka 303
Dieter-Lebrecht Koch

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1 – tiret drugie a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– załącznik II pkt 3 w odniesieniu do 
metod i kryteriów uznania stanu 
technicznego za niezadowalający oraz 
załącznik V w przypadku dostępności 
skuteczniejszych i efektywniejszych metod 
badania, a także załącznik I w sytuacji, 
gdy konieczne są dodatkowe informacje 
dla przeprowadzenia badania przydatności 
do ruchu drogowego.

Or. de

Uzasadnienie

Jako uzupełnienie poprawki 33 (art. 17 tiret drugie a (nowe)) ze sprawozdania, dla 
uwzględnienia dalszego rozwoju techniki pojazdów i metod kontroli.

Poprawka 304
Dieter-Lebrecht Koch

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1 – tiret drugie b (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

załącznik II pkt 3 w odniesieniu do 
wykazu badanych elementów, metod 
badania, kryteriów uznania stanu 
technicznego za niezadowalający i oceny 
usterek oraz załącznik V w celu 
dostosowania tych aspektów do rozwoju 
przepisów UE dotyczących bezpieczeństwa 
i ochrony środowiska, a także załącznik I 
w sytuacji, gdy konieczne są dodatkowe 
informacje dla przeprowadzenia badania 
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przydatności do ruchu drogowego.

Or. de

Uzasadnienie

Jako uzupełnienie poprawki 34 (art. 17 tiret drugie b (nowe)) ze sprawozdania, dla 
uwzględnienia dalszego rozwoju techniki pojazdów, metod kontroli i prawa europejskiego.

Poprawka 305
Werner Kuhn

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 18a
Składanie sprawozdań

Nie później niż [pięć lat od daty publikacji 
niniejszego rozporządzenia] Komisja 
przedkłada Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie sprawozdanie z wdrożenia i 
skutków niniejszego rozporządzenia, w 
szczególności w odniesieniu do 
częstotliwości badań, stopnia 
harmonizacji okresowych badań 
przydatności do ruchu drogowego oraz 
skuteczności przepisów dotyczących 
wzajemnego uznawania świadectw 
przydatności do ruchu drogowego w 
przypadku powtórnej rejestracji pojazdów 
pochodzących z innego państwa 
członkowskiego. Sprawozdanie to 
obejmuje również analizę tego, czy istnieje 
wystarczający poziom harmonizacji, 
umożliwiający pełne wzajemne uznawanie 
świadectw przydatności do ruchu 
drogowego w całej Unii oraz czy istnieje 
potrzeba wyższych norm europejskich dla 
osiągnięcia tego celu. W odpowiednich 
przypadkach sprawozdaniu towarzyszą 
wnioski ustawodawcze.

Or. en
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Poprawka 306
Petri Sarvamaa

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 na okres pięciu lat od dnia 
[wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia].

Or. fi

Poprawka 307
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 póxniej 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

Poprawka 308
Artur Zasada, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz
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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 przyjmowania aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 17, 
powierza się Komisji na okres pięciu lat od
[daty wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia]. Komisja sporządza 
sprawozdanie dotyczące przekazania
uprawnień nie później niż dziewięć 
miesięcy przed zakończeniem tego 
pięcioletniego okresu. Przekazanie 
uprawnień jest automatycznie przedłużane 
na okresy tej samej długości, chyba że 
Parlament Europejski lub Rada 
sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie 
później niż trzy miesiące przed końcem 
każdego okresu.

Or. pl

Poprawka 309
Artur Zasada, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Przekazanie uprawnień, o którym 
mowa w art. 17, może zostać w dowolnym 
momencie odwołane przez Parlament 
Europejski lub przez Radę. Decyzja o 
odwołaniu kończy przekazanie 
określonych w niej uprawnień. Decyzja o 
odwołaniu staje się skuteczna od 
następnego dnia po jej opublikowaniu w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 
lub w określonym w tej decyzji 
późniejszym terminie. Nie wpływa ona na 
ważność jakichkolwiek już 
obowiązujących aktów delegowanych.

3. Parlament Europejski lub Rada mogą 
w dowolnym czasie odwołać przekazanie 
uprawnień, o którym mowa w art. 17.
Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie 
uprawnień określonych w tej decyzji. Staje 
się ona skuteczna w dniu następującym po
opublikowaniu decyzji w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej lub z 
późniejszą datą, która jest w niej 
określona. Nie wpływa ona na ważność już 
obowiązujących aktów delegowanych.

Or. pl
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Poprawka 310
Artur Zasada, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Niezwłocznie po przyjęciu aktu 
delegowanego Komisja przekazuje go 
równocześnie Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie.

4. Niezwłocznie po przyjęciu aktu 
delegowanego Komisja notyfikuje go 
równocześnie Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie.

Or. pl

Poprawka 311
Artur Zasada, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Akt delegowany przyjęty na podstawie 
art. 17 wchodzi w życie tylko jeśli 
Parlament Europejski albo Rada nie 
wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch 
miesięcy od przekazania tego aktu 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, 
lub jeśli, przed upływem tego terminu,
zarówno Parlament Europejski, jak i Rada 
poinformowały Komisję, że nie wniosą
sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa 
miesiące z inicjatywy Parlamentu 
Europejskiego lub Rady.

5. Akt delegowany przyjęty na podstawie 
art. 17 wchodzi w życie tylko pod 
warunkiem, że w okresie dwóch miesięcy 
od powiadomienia o tym akcie 
Parlamentu Europejskiego i Rady ani 
Parlament Europejski ani Rada nie 
zgłoszą wobec niego sprzeciwu, lub pod 
warunkiem że przed upływem tego 
terminu zarówno Parlament Europejski, jak 
i Rada poinformują Komisję, że nie 
zamierzają zgłaszać sprzeciwu. Termin ten 
przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy 
Parlamentu Europejskiego lub Rady

Or. pl

Poprawka 312
Artur Zasada, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz



PE507.994v01-00 146/153 AM\931123PL.doc

PL

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5 a) W terminie pięciu lat od daty wejścia 
w życie niniejszego rozporządzenia 
Komisja przedstawii Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie na 
temat stosowania i skutków niniejszego 
rozporządzenia, w szczególności w 
odniesieniu do skuteczności jego 
przepisów dotyczących zakresu 
stosowania, częstotliwości badań, 
wzajemnego uznawania świadectw 
przydatności do ruchu drogowego oraz 
wyników analiz dotyczących wykonalności 
wprowadzenia elektronicznej platformy 
wymiany informacji o pojazdach, o której 
mowa w art. 15. W sprawozdaniu zawarta 
zostanie również analiza celowości 
aktualizacji załączników, w szczególności 
w świetle postępu technicznego i praktyk.
Sprawozdanie zostanie przekazane po 
konsultacji z komitetem, o którym mowa w 
art. 16. W odpowiednich przypadkach 
sprawozdaniu będą towarzyszyć wnioski 
ustawodawcze.

Or. pl

Poprawka 313
Dieter-Lebrecht Koch

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł -19 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł -19
Upoważnienie państw członkowskich

Państwa członkowskie są upoważnione do 
ustanawiania porównywalnych lub 
wyższych wymagań dotyczących badań 
przydatności do ruchu, przeprowadzanych 
na pojazdach zarejestrowanych na ich 
terytorium, w odniesieniu do każdego 
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uregulowania niniejszej dyrektywy, żeby 
lepiej osiągnąć cele tej dyrektywy.

Or. de

Uzasadnienie

Podsumowujące ujęcie swobody państw członkowskich, dotyczącej podwyższania wymogów 
dla technicznej kontroli pojazdów zarejestrowanych na ich terytorium.

Poprawka 314
Debora Serracchiani, Saïd El Khadraoui

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, 
a także w celu zapewnienia dokładności 
odczytów licznika kilometrów przez cały 
cykl życia pojazdu.

Or. en

Uzasadnienie

Ważne, aby państwa członkowskie podjęły wszelkie niezbędne działania, aby zapewnić 
wiarygodność i dokładność odczytów licznika kilometrów, mając świadomość, że fałszerstwo 
przebiegu jest najbardziej prawdopodobne w okresie pomiędzy datą rejestracji a datą 
pierwszego badania przydatności do ruchu drogowego.

Poprawka 315
Dieter-Lebrecht Koch

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 2
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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 części lub 
systemy pojazdu istotne dla 
bezpieczeństwa lub środowiska, lub w stan 
licznika kilometrów uznane zostały za 
przestępstwo i podlegały skutecznej, 
proporcjonalnej, odstraszającej i 
niedyskryminacyjnej karze.

Or. de

Poprawka 316
Luis de Grandes Pascual

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. skreślony

Or. es

Uzasadnienie

Liczniki kilometrów nie są regulowane ani obowiązkowe w celu homologacji typu pojazdu lub 
dopuszczenia go do użytku. Jest to narzędzie czysto informacyjne i zaprojektowane jako takie.  
Podstawa prawna wniosku nie pozwala na uwzględnienie tej kwestii. Powinno to zostać 
raczej uregulowane w kontekście polityki ochrony konsumentów.

Poprawka 317
Inés Ayala Sender
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Państwa członkowskie, w których 
przed wejściem w życie niniejszego 
rozporządzenia okresowość badań 
przydatności do ruchu drogowego była 
większa niż określona w art. 5, dysponują 
dodatkowym czteroletnim okresem 
przejściowym na dostosowanie 
częstotliwości badań, z wyjątkiem badań 
pojazdów liczących ponad dziesięć lat, w 
przypadku których okres między 
badaniami w żadnym wypadku nie może 
przekraczać jednego roku. 

Or. es

Poprawka 318
Jacqueline Foster

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 [...] skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Załącznik I jest zbyt szczegółowy i zbędny, ponieważ dane wystarczające do przeprowadzenia 
badań są już dostępne na mocy dyrektyw 715/2007/WE (art. 6 ust. 1 i art. 3 ust. 14) oraz 
595/2009/WE (art. 6 ust. 1 i art. 3 ust. 11).

Poprawka 319
Michel Dantin, Dominique Riquet, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 [...] skreślony

Or. fr

Poprawka 320
Philip Bradbourn

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Wyposażenie hamulcowe skreślona
1.1. Główny układ hamulcowy
– opis ogólny, uwzględniający pomocniczy 
/ awaryjny układ hamulcowy oraz 
możliwości testowania na standardowej 
hamowni podwoziowej
– budowa układu
– sterowanie hamulca
– korektor siły hamowania: pozycja i 
cechy robocze
– siła referencyjna
– bębny
– tarcze
– okładziny i klocki hamulcowe
– hamulec pneumatyczny
– hamulec hydrauliczny
1.2. Hamulec postojowy
– opis ogólny
– sterowanie hamulca postojowego
– oś (osie) na które działa hamulec 
postojowy
– elektroniczny hamulec postojowy
1.3. Hamulce długotrwałego działania
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– opis ogólny
– sterowanie hamulca
1.4. Elektroniczne systemy sterowania
– ABS
– BAS
– ESC
– EBS
1.5. Hamulce przyczep
– połączenie z hamulcami przyczepy: opis 
ogólny
– opis układu bezpieczeństwa

Or. en

Poprawka 321
Phil Bennion, Jacqueline Foster

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część 1 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wszystkie wymienione elementy 
podlegają obowiązkowej kontroli podczas 
okresowego badania pojazdu, z wyjątkiem 
pozycji oznaczonych symbolem (X), które 
dotyczą stanu technicznego pojazdu i jego 
zdatności do ruchu drogowego, jednak ich 
kontrola nie jest niezbędna w ramach 
badania przydatności do ruchu drogowego.

Wszystkie wymienione elementy podlegają 
obowiązkowej kontroli podczas 
okresowego badania pojazdu, z wyjątkiem 
pozycji oznaczonych symbolem (X), które 
dotyczą stanu technicznego pojazdu i jego 
zdatności do ruchu drogowego, jednak ich 
kontrola nie jest niezbędna w ramach 
badania przydatności do ruchu drogowego.

W przypadku gdy nie można 
przeprowadzić badania pojazdu za 
pomocą zalecanej metody określonej w 
niniejszym załączniku, stacja kontroli 
może przeprowadzić badanie zgodnie z 
alternatywną metoda zatwierdzoną na 
piśmie przez odpowiedni właściwy organ. 
Właściwy organ musi mieć pewność, że 
normy bezpieczeństwa i ochrony 
środowiska zostaną utrzymane.
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Or. en

Uzasadnienie

Badanie specjalnych pojazdów takich jak dźwigi ruchome może wymagać specjalnych metod 
badania, które należy dopuścić, jeżeli zostaną zatwierdzone przez właściwy organ.

Poprawka 322
Mathieu Grosch

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – ustęp 1 – punkt 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6 a) Stwierdzenie dużych napraw 
związanych z wypadkiem

Or. de

Poprawka 323
Werner Kuhn

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik V – część 1 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) Alternatywne wyposażenie 
odpowiadające innowacji technologicznej
w neutralny sposób może być użyte pod 
warunkiem że gwarantuje równoważny 
wysoki poziom badania.

Or. en

Poprawka 324
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VII – część 1 – ustęp 1 – litera a – tiret trzecie a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– weryfikacja formalnej niezależności od 
jakiegokolwiek warsztatu dokonującego 
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napraw pojazdów.

Or. fr


