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PR_COD_1amCom

Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
*** Procedura zgody

***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie)
***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie)

***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie)

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej w 
projekcie aktu.)

Poprawki do projektu aktu

W poprawkach Parlamentu zmiany do projektu aktu zaznacza się 
wytłuszczonym drukiem i kursywą. Oznakowanie zwykłą kursywą jest 
wskazówką dla służb technicznych dotyczącą propozycji korekty elementów 
projektu aktu w celu ustalenia tekstu końcowego (np. elementów w 
oczywisty sposób błędnych lub pominiętych w danej wersji językowej). 
Sugestie korekty wymagają zgody właściwych służb technicznych.

W poprawkach do aktów istniejących trzecia i czwarta linijka w nagłówku 
poprawki w projekcie aktu zawiera, odpowiednio, odniesienie do 
istniejącego aktu i postanowienia tego aktu, które ulega zmianie. Fragmenty 
przepisu aktu istniejącego, do którego Parlament wprowadza zmiany, a który 
nie został zmieniony w projekcie aktu, zaznacza się wytłuszczonym 
drukiem. Ewentualne skreślenia w obrębie takich fragmentów zaznaczane są 
w sposób następujący: [...].
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PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w 
sprawie okresowych badań przydatności do ruchu drogowego pojazdów silnikowych i 
ich przyczep oraz uchylającego dyrektywę 2009/40/WE
(COM(2012)0380 – C7-0186/2012 – 2012/0184(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2012)0380),

– uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 91 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję 
(C7-0186/2012),

– uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając uzasadnione opinie przedstawione – na mocy protokołu nr 2 w sprawie 
stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności – przez francuski Senat, Pierwszą i 
Drugą Izbę Parlamentu Niderlandzkiego, szwedzki Riksdag oraz parlament Cypru, w 
których stwierdzono, że projekt aktu ustawodawczego nie jest zgodny z zasadą 
pomocniczości,

– uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 
12 grudnia 2012 r.1,

– uwzględniając art. 55 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Transportu i Turystyki oraz opinie Komisji 
Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony 
Konsumentów (A7-0000/2013),

1. zatwierdza poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne 
wprowadzić znaczące zmiany do swojego wniosku lub zastąpić go innym tekstem;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i 
Komisji, a także parlamentom narodowym.

Poprawka 1
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 9 preambuły
                                               
1 Dz.U. C … / Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym.
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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 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. Także w przypadku 
pozostałych rodzajów pojazdów 
specjalistycznych zadanie uregulowania 
kwestii badań przydatności do ruchu 
drogowego należy pozostawić w rękach 
państw członkowskich.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta odnosi się do poprawek 15, 16 i 17.

Poprawka 2
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 10 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10a) W celu lepszego stosowania zasady 
swobodnego przepływu na terytorium Unii 
świadectwo przydatności do ruchu 
drogowego, wydane w pierwotnym 
państwie członkowskim rejestracji, 
powinno być wzajemnie uznawane między 
państwami członkowskimi do celów 
powtórnej rejestracji.

Or. en
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Uzasadnienie

Jako pierwszy krok w kierunku urzeczywistnienia rynku wewnętrznego badań przydatności do 
ruchu drogowego (PTI) proponuje się, aby państwa członkowskie wzajemnie uznawały 
świadectwa przydatności do ruchu drogowego w przypadku transgranicznej powtórnej 
rejestracji. Poprawka ta jest powiązana z poprawką 26.

Poprawka 3
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 10 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10b) Kiedy zostanie dowiedzione, że 
osiągnięto dostateczną harmonizację 
badań przydatności do ruchu drogowego, 
należy określić przepisy dotyczące pełnego 
wzajemnego uznawania świadectw 
przydatności do ruchu drogowego w całej 
Unii.

Or. en

Uzasadnienie

Należy zbadać możliwości dalszego rozwoju rynku wewnętrznego PTI, na którym posiadacze 
pojazdów zarejestrowanych w jednym państwie członkowskim mogliby poddawać swoje 
pojazdy badaniom przydatności do ruchu drogowego w innym państwie członkowskim. W ten 
sposób nie byłoby potrzeby sprowadzania pojazdów użytkowych wykorzystywanych w 
transporcie międzynarodowym z powrotem do państwa członkowskiego rejestracji.

Poprawka 4
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Na potrzeby kontroli pojazdów, a w 
szczególności ich elektronicznych 
podzespołów odpowiadających za 
bezpieczeństwo, konieczne jest posiadanie 
dostępu do specyfikacji technicznych 
każdego pojazdu. Dlatego też producenci 
pojazdów powinni obok pełnego zbioru 
danych objętych zakresem świadectwa 
zgodności (CoC) udostępnić także dane 

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

niezbędne do weryfikacji sprawności 
systemów odpowiadających za 
bezpieczeństwo i ochronę środowiska. 
Dane powinny obejmować szczegółowe 
informacje umożliwiające kontrolę 
sprawności systemów odpowiadających za 
bezpieczeństwo pojazdów w sposób 
pozwalający na ich kontrolowanie w 
środowisku okresowych kontroli 
technicznych w celu określenia 
przewidywalnego wskaźnika przydatności 
bądź nieprzydatności do ruchu 
drogowego.

Or. en

Poprawka 5
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 13 preambuły

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. 
Wyniki badań przydatności do ruchu 
drogowego nie powinny być zatem 
powiązane z wysokością wynagrodzenia 
lub jakimikolwiek korzyściami 
ekonomicznymi bądź osobistymi. 
Podmioty gospodarcze zaangażowane w 
produkcję, sprzedaż, wynajem, 
konserwację lub naprawę pojazdów 
powinny prowadzić swoją działalność 
odrębnie od organizacyjnych, 
personalnych i finansowych aspektów 
przeprowadzania badań przydatności do 
ruchu drogowego.

Or. en
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Poprawka 6
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(17) Częstotliwość badań należy 
dostosować w zależności od rodzaju 
pojazdu. Prawdopodobieństwo wystąpienia 
usterek technicznych w pojazdach 
zwiększa się wraz z przekroczeniem przez 
nie określonego wieku.

Or. en

Poprawka 7
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 20 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20a) Standardy badania przydatności do 
ruchu drogowego powinny być ustalane 
na wspólnym ogólnounijnym wysokim 
poziomie minimalnym, co umożliwi tym 
państwom członkowskim, w których 
przypadku poziom badań przydatności do 
ruchu drogowego jest już wyższy od 
wymaganego, utrzymanie ich wyższych 
standardów oraz, w stosownych 
przypadkach, dostosowanie ich do postępu 
technicznego.

Or. en

Uzasadnienie

W przedmiotowym rozporządzeniu określono minimalny poziom standardów technicznych. 
Państwa członkowskie mogą utrzymać dotychczasowe standardy lub wprowadzić wyższe 
standardy.
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Poprawka 8
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Niniejsze rozporządzenie ustanawia system 
okresowych badań przydatności do ruchu 
drogowego pojazdów, przeprowadzanych 
na podstawie minimalnych norm 
technicznych i wymogów w celu 
zapewnienia wysokiego poziomu 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i 
ochrony środowiska.

Or. en

Poprawka 9
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – tiret pierwsze

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– pojazdy silnikowe mające co najmniej 
cztery koła, wykorzystywane do przewozu 
osób i mające nie więcej niż osiem miejsc 
siedzących poza miejscem siedzącym 
kierowcy – kategoria pojazdów M1,

– pojazdy silnikowe zaprojektowane i 
skonstruowane głównie do przewozu osób 
i ich bagażu, mające nie więcej niż osiem 
miejsc siedzących poza miejscem 
siedzącym kierowcy – kategoria pojazdów 
M1,

Or. en

Uzasadnienie

Dostosowanie terminologii do przeglądu dyrektywy 2007/46/WE.

Poprawka 10
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – tiret drugie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– pojazdy silnikowe wykorzystywane do – pojazdy silnikowe zaprojektowane i 
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przewozu osób i mające więcej niż osiem 
miejsc siedzących poza miejscem 
siedzącym kierowcy – kategorie pojazdów 
M2 i M3,

skonstruowane głównie do przewozu osób 
i ich bagażu, mające więcej niż osiem 
miejsc siedzących poza miejscem 
siedzącym kierowcy – kategorie pojazdów 
M2 i M3,

Or. en

Uzasadnienie

Dostosowanie terminologii do przeglądu dyrektywy 2007/46/WE.

Poprawka 11
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – tiret trzecie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– pojazdy silnikowe mające co najmniej 
cztery koła, zwyczajowo wykorzystywane
do przewozu drogowego towarów, o 
maksymalnej dopuszczalnej masie 
nieprzekraczającej 3500 kg – kategoria 
pojazdów N1,

– pojazdy silnikowe zaprojektowane i 
skonstruowane głównie do przewozu 
towarów, o maksymalnej masie 
nieprzekraczającej 3,5 tony – kategoria 
pojazdów N1,

Or. en

Uzasadnienie

Dostosowanie terminologii do przeglądu dyrektywy 2007/46/WE.

Poprawka 12
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – tiret czwarte

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– pojazdy silnikowe wykorzystywane do 
przewozu towarów, o maksymalnej 
dopuszczalnej masie przekraczającej 3500 
kg – kategorie pojazdów N2 i N3,

– pojazdy silnikowe zaprojektowane i 
skonstruowane głównie do przewozu 
towarów, o maksymalnej masie 
przekraczającej 3,5 tony – kategorie 
pojazdów N2 i N3,

Or. en
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Uzasadnienie

Dostosowanie terminologii do przeglądu dyrektywy 2007/46/WE.

Poprawka 13
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 zaprojektowane i 
skonstruowane do przewozu towarów lub 
osób, a także do tego, by zamieszkiwały w 
nich osoby, i mające masę maksymalną 
nieprzekraczającą 3,5 tony – kategorie 
pojazdów O1 i O2,

Or. en

Uzasadnienie

Dostosowanie terminologii do przeglądu dyrektywy 2007/46/WE.

Poprawka 14
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – tiret szóste

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– przyczepy i naczepy o maksymalnej 
dopuszczalnej masie przekraczającej 3500 
kg – kategorie pojazdów O3 i O4,

– przyczepy zaprojektowane i 
skonstruowane do przewozu towarów lub 
osób, a także do tego, by zamieszkiwały w 
nich osoby, i mające masę maksymalną 
przekraczającą 3,5 tony – kategorie 
pojazdów O3 i O4,

Or. en

Uzasadnienie

Dostosowanie terminologii do przeglądu dyrektywy 2007/46/WE.

Poprawka 15
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – punkt 7 – wprowadzenie
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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, który jest uznany 
za historyczny przez państwo 
członkowskie rejestracji lub jego 
wyznaczone organy dopuszczające i 
spełnia wszystkie poniższe warunki:

Or. en

Uzasadnienie

Państwa członkowskie powinny mieć więcej swobody przy definiowaniu pojazdu mającego 
wartość historyczną.

Poprawka 16
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – 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

– nie dokonano w nim żadnych istotnych 
zmian mających wpływ na właściwości 
techniczne jego głównych podzespołów, 
takich jak silnik, hamulce, układ 
kierowniczy lub zawieszenie oraz 
nadwozie.

Or. en

Uzasadnienie

Wiele pojazdów mających wartość historyczną zostało zmienionych w trakcie cyklu życia. W 
związku z tym jedynie istotne zmiany powinny skutkować wyłączeniem danego pojazdu z 
grupy pojazdów uznawanych za mające wartość historyczną.

Poprawka 17
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – punkt 7 – tiret czwarte

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– nie zmieniono jego wyglądu; skreślone
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Or. en

Uzasadnienie

Zaproponowany warunek byłby zbyt restrykcyjny, zważywszy, że zmiana wyglądu jest dość 
powszechna w cyklu życia pojazdów mających wartość historyczną, a zwłaszcza starszych 
pojazdów.

Poprawka 18
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – 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, której 
celem jest zapewnienie tego, że pojazd 
może być bezpiecznie użytkowany na 
drogach publicznych i spełnia wymogi 
środowiskowe;

Or. en

Uzasadnienie

Definicję należy wyjaśnić i dostosować do celu okresowych kontroli technicznych służących 
ocenie właściwej sprawności systemów bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Homologacja 
typu powinna być jedynie odniesieniem czasowym mającym na celu wyjaśnienie, które 
wymogi w zakresie bezpieczeństwa i ochrony środowiska odnoszą się do pojazdu. Wymogi te 
nie powinny odnosić się do samych części lub podzespołów.

Poprawka 19
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 

3. Producenci pojazdów zapewniają
stacjom kontroli pojazdów i producentom 
przyrządów do przeprowadzania badań
lub – w stosownych przypadkach –
właściwemu organowi bezpłatny dostęp do 
informacji technicznych niezbędnych do 
przeprowadzenia badań przydatności do 
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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.

ruchu drogowego, zgodnie z załącznikiem 
I. W odniesieniu do producentów 
przyrządów do przeprowadzania badań 
informacje te obejmują informacje 
wymagane w celu umożliwienia 
dokonania pozytywnej lub negatywnej 
oceny sprawności elektronicznych 
układów kontroli pojazdów przy użyciu 
przyrządów do przeprowadzania badań. 
Komisja przyjmuje szczegółowe przepisy 
dotyczące procedur dostępu do informacji 
technicznych określonych w załączniku I 
zgodnie z procedurą, o której mowa w 
art. 16 ust. 2.

Or. en

Uzasadnienie

Ważne jest, aby producenci przyrządów do przeprowadzania badań mieli dostęp do danych, 
które są im potrzebne do projektowania odpowiednio działających przyrządów.

Poprawka 20
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, następnie co 
dwa lata;

Or. en

Uzasadnienie

Częstotliwość badań motocykli również należy oceniać pod kątem obciążenia finansowego i 
administracyjnego posiadaczy motocykli. Aby osiągnąć cel polegający na zwiększeniu 
bezpieczeństwa ruchu drogowego, musimy znaleźć odpowiednią równowagę pomiędzy 
częstotliwością badań a dodatkowym obciążeniem obywateli. Powinniśmy unikać 
niepotrzebnego i niewłaściwego obciążania posiadaczy motocykli. Formuła „4+2+2” jest 
pod tym względem bardziej proporcjonalna.
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Poprawka 21
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. en

Uzasadnienie

Częstotliwość badań w odniesieniu do tych kategorii pojazdów, tj. „4+2+2”, jest 
proporcjonalna do celów, które chce się osiągnąć.

Poprawka 22
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – tiret trzecie a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– pozostałe kategorie pojazdów: w 
odstępach zdefiniowanych przez państwo 
członkowskie rejestracji.

Or. en

Uzasadnienie

Państwa członkowskie powinny mieć możliwość określenia częstotliwości badania w 
odniesieniu do kategorii pojazdów nieobjętych pozostałymi przepisami art. 5.

Poprawka 23
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 

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

Or. en

Uzasadnienie

W związku z zaproponowanym przepisem istnieje ryzyko manipulowania licznikami.

Poprawka 24
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 4 – tiret trzecie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– w przypadku zmiany posiadacza dowodu 
rejestracyjnego pojazdu.

skreślone

Or. en

Uzasadnienie

W przypadku powtórnej rejestracji posiadacze pojazdów powinni móc polegać na ważnym 
badaniu przydatności do ruchu drogowego. Transgraniczny aspekt powtórnej rejestracji jest 
określony w poprawce 26.

Poprawka 25
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 obowiązujące metody badań tych 
elementów wymienione w tym załączniku. 
Badanie może także objąć sprawdzenie, 
czy odpowiednie części i elementy danego 
pojazdu odpowiadają wymaganym 
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charakterystykom dotyczącym 
bezpieczeństwa i środowiska, które 
obowiązywały w momencie homologacji 
lub, w stosownych przypadkach, 
w momencie modernizacji.

Or. en

Poprawka 26
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Świadectwa przydatności do ruchu 
drogowego są wzajemnie uznawane przez 
wszystkie państwa członkowskie do celów 
powtórnej rejestracji pojazdu 
przeniesionego z jednego państwa 
członkowskiego do drugiego, pod 
warunkiem, że świadectwo jest ważne pod 
względem częstotliwości w państwie 
członkowskim powtórnej rejestracji.

Or. en

Uzasadnienie

Wzajemne uznawanie świadectw przydatności do ruchu drogowego w przypadku 
transgranicznej powtórnej rejestracji jest kluczowe dla urzeczywistnienia prawdziwego rynku 
wewnętrznego PTI. W poprawce uwzględnione zostało ostatnie orzecznictwo Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej (C-150/11).

Poprawka 27
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Wymogi w zakresie kompetencji i wyszkolenia ustanowione w załączniku VI są wymogami 
minimalnymi i państwa członkowskie mogą określać dodatkowe wymogi.

Poprawka 28
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Uzasadnienie

Aby zwiększyć niezależność diagnostów, należy dopilnować, aby ta sama osoba nie 
przeprowadzała zarówno napraw i konserwacji przed badaniem, jak i samego badania 
pojazdu.

Poprawka 29
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – akapit pierwszy

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 

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 
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homologację pojazdów, stacjami kontroli 
pojazdów i producentami pojazdów.

homologację pojazdów, stacjami kontroli 
pojazdów, producentami przyrządów do 
przeprowadzania badań i producentami 
pojazdów.

Or. en

Poprawka 30
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – 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 delegowanych zgodnie z art. 18 w 
celu:

Or. en

Poprawka 31
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – 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,

– odpowiedniej aktualizacji jedynie 
kategorii pojazdów w art. 2 ust. 1 i art. 5 
ust. 1 i 2 w przypadku zmian w odniesieniu 
do kategorii pojazdów wynikających z 
wprowadzenia zmian w aktach prawnych 
dotyczących homologacji typu, o których 
mowa w art. 2 ust. 1, bez zmiany zakresu i 
częstotliwości badań,

Or. en

Uzasadnienie

Doprecyzowanie tekstu w celu wyjaśnienia, że wszelkie zmiany kategorii pojazdów są 
powiązane ze zmianami w aktach prawnych dotyczących homologacji typu. Dałoby to Komisji 
elastyczność niezbędną do tego, by zapewnić spójność między zmianami kategorii pojazdów w 
ramach homologacji typu i przepisami dotyczącymi PTI a jednocześnie określiłoby w 
precyzyjny sposób ograniczenia w takim przekazaniu uprawnień.
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Poprawka 32
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – tiret drugie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– aktualizacji załączników w świetle 
postępu technicznego lub w celu 
uwzględnienia zmian w 
międzynarodowych lub unijnych aktach 
prawnych.

– aktualizacji elementów innych niż 
istotne:

Or. en

Poprawka 33
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – 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,

Or. en

Uzasadnienie

Sprecyzowanie ograniczeń w przekazaniu uprawnień Komisji.

Poprawka 34
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – 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 
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przepisów UE dotyczących bezpieczeństwa 
i ochrony środowiska.

Or. en

Uzasadnienie

Sprecyzowanie ograniczeń w przekazaniu uprawnień Komisji.

Poprawka 35
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 najpóźniej w terminie 
dziewięciu miesięcy przed końcem tego 
pięcioletniego okresu. Przekazanie 
uprawnień zostaje automatycznie 
przedłużone na okresy o tej samej 
długości, chyba że Parlament Europejski 
lub Rada sprzeciwią się takiemu 
przedłużeniu nie później niż trzy miesiące 
przed zakończeniem każdego okresu.

Or. en

Poprawka 36
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 18a
Sprawozdawczość

Nie później niż [pięć lat od daty publikacji 
niniejszego rozporządzenia] Komisja 
przedkłada Parlamentowi Europejskiemu 
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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 obejmuje 
również analizę tego, czy istnieje 
odpowiedni stopień harmonizacji, 
umożliwiający pełne wzajemne uznawanie 
świadectw przydatności do ruchu 
drogowego w całej Unii. Sprawozdanie
zostaje przekazane po konsultacji z 
komitetem, o którym mowa w art. 16. W 
odpowiednich przypadkach sprawozdaniu 
towarzyszą wnioski ustawodawcze.

Or. en

Uzasadnienie

Komisja powinna być zobowiązana do przedstawienia współustawodawcom sprawozdań z 
wdrożenia przedmiotowego rozporządzenia. Sprawozdanie powinno zawierać m.in. analizę 
możliwości dalszego rozwoju w celu pełnego urzeczywistnienia rynku wewnętrznego PTI.
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UZASADNIENIE

Wniosek Komisji

I. Obowiązujące przepisy UE dotyczące okresowych badań przydatności do ruchu drogowego 
pojazdów silnikowych
W dyrektywie 2009/40/WE określono minimalne standardy w zakresie regularnych badań 
pojazdów. Dyrektywa ta ma zastosowanie do samochodów osobowych, autobusów i 
autokarów oraz pojazdów ciężarowych i ich przyczep, lecz nie ma zastosowania do skuterów 
ani motocykli.

II. Nowy wniosek w sprawie badania przydatności do ruchu drogowego

Komisja przedstawiła nowe przepisy dotyczące badania przydatności do ruchu drogowego w 
celu dalszego zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zapewnienia wysokiego 
poziomu ochrony środowiska. Przedmiotowy wniosek jest zgodny z celami dotyczącymi 
bezpieczeństwa ruchu drogowego, określonymi w białej księdze w sprawie planu utworzenia 
jednolitego europejskiego obszaru transportu. 
Przedmiotowy wniosek opiera się na określeniu wspólnych ogólnounijnych minimalnych 
standardów w zakresie badań pojazdów oraz przewiduje, w stosownych przypadkach, 
umożliwienie państwom członkowskim podjęcia dalej idących działań i wprowadzenia 
wyższych standardów.
Główne elementy wniosku są następujące:

1. Obowiązkowe ogólnounijne badania skuterów i motocykli. Zakres pojazdów poddawanych 
badaniom zostałby rozszerzony o grupę najwyższego ryzyka wśród użytkowników dróg. 
Badaniom podlegałyby również lekkie przyczepy (poniżej 3,5 tony). Te kategorie pojazdów 
są obecnie wyłączone z systemu UE. O ich badaniach w dalszym ciągu decydują państwa 
członkowskie.
2. Zwiększenie częstotliwości okresowych badań przydatności do ruchu drogowego w 
odniesieniu do niektórych kategorii pojazdów. Samochody i wany (do 3,5 tony) mające 
więcej niż sześć lat są obecnie poddawane badaniu co najmniej raz na dwa lata. Proponuje się 
wprowadzenie obowiązku ich badania – w przypadku pojazdów mających więcej niż sześć lat 
– co najmniej raz w roku. Oznacza to zmianę częstotliwości z 4-2-2 na 4-2-1. Formułę 4-2-1 
proponuje się również w odniesieniu do skuterów i motocykli. Ponadto proponuje się 
zwiększenie częstotliwości badania samochodów i wanów z dużym przebiegiem 
(160 000 km). Pojazdy te byłyby poddawane badaniu co roku po pierwszym badaniu 
(zastąpienie obecnej formuły 4-2-2 formułą 4-1-1), jeśli w dniu pierwszego badania (po 4 
latach) miały przebieg powyżej 160 000 km. Przyczyniłoby się to do zapewnienia zgodności 
w zakresie przeprowadzania badań tych pojazdów z innymi pojazdami z dużym przebiegiem, 
takimi jak taksówki, karetki itd.
3. Proponuje się określenie minimalnego poziomu umiejętności i wyszkolenia dla 
diagnostów.
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4. Poprawa jakości badań pojazdów poprzez określenie wspólnych minimalnych standardów 
w zakresie usterek i przyrządów.

5. Ściślejsze kontrolowanie oszustw dotyczących fałszowania przebiegu poprzez 
zarejestrowane odczyty przebiegu.

6. Wprowadzenie obowiązku poddawania badaniom elektronicznych podzespołów 
odpowiadających za bezpieczeństwo.

Parlamenty narodowe: parlamenty narodowe Francji, Holandii, Szwecji i Cypru wyraziły 
formalny sprzeciw w związku z tym, że przedmiotowy wniosek narusza unijną zasadę 
pomocniczości.

Opinia sprawozdawcy

W trakcie debaty parlamentarnej należy dokładnie zastanowić się nad tym, czy 
zaproponowane środki są proporcjonalne do celów, które chce się osiągnąć. Należy 
szczegółowo ocenić wpływ przedmiotowego wniosku na obywateli i przedsiębiorstwa w celu 
uniknięcia niepotrzebnego obciążenia finansowego i administracyjnego. Koniecznie musimy 
znaleźć pod tym względem zrównoważone rozwiązanie. 
W związku z tym sprawozdawca proponuje, co następuje:

1. Częstotliwość badań oraz kategorie pojazdów: Sprawozdawca popiera wniosek Komisji 
dotyczący rozszerzenia zakresu pojazdów poddawanych badaniom przydatności do ruchu 
drogowego o skutery i motocykle, gdyż reprezentują one grupę wyższego ryzyka wśród 
użytkowników. Bardziej proporcjonalna wydaje się jednak zmiana formuły częstotliwości z 
4-2-1 na 4-2-2 w odniesieniu do tych kategorii pojazdów. Formuła 4-2-2 stanowi również 
zrównoważone podejście do badania samochodów i lekkich pojazdów, ponieważ wyniki 
różnych badań dotyczących związku między wypadkami a usterkami technicznymi nie są 
jednoznaczne, jeśli chodzi o wpływ częstszych badań na bezpieczeństwo ruchu drogowego. 
Komisja powinna jednak w dalszym ciągu monitorować i oceniać tę kwestię oraz informować 
o niej współustawodawców. Państwa członkowskie mogłyby wprowadzić obowiązek 
częstszego przeprowadzania badań. Kryterium przebiegu mogłoby wywołać wątpliwości 
dotyczące manipulowania licznikami. Z tego względu proponuje się wyłączenie tego 
elementu z przedmiotowego wniosku.
2. Wymogi techniczne oraz metody badania określone w załącznikach należy uznać za 
minimalne standardy UE. Państwa członkowskie powinny móc utrzymać dotychczasowe 
standardy lub wprowadzić wyższe standardy. Zasada ta została określona w art. 6 ust. 2 
przedmiotowego wniosku. Sprawozdawca proponuje poprawki mające na celu wzmocnienie 
tej zasady. To samo dotyczy wymogów dotyczących kwalifikacji diagnostów, które również 
powinny być wymogami minimalnymi.

3. Istotne jest, aby badania przydatności do ruchu drogowego były prowadzone przez 
odpowiednio wykształconych, wyszkolonych i niezależnych diagnostów. Proponuje się 
wzmocnienie niezależności diagnostów oraz dalsze wyeliminowanie potencjalnych 
konfliktów interesów. 
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4. Samochody mające wartość historyczną: Uznano, że samochody mające wartość 
historyczną powinny zostać wyłączone z zakresu prawodawstwa UE. Państwa członkowskie 
powinny mieć więcej swobody przy określaniu własnych wymogów krajowych dotyczących 
definiowania i badania takich pojazdów. Mimo że przedmiotowy wniosek stanowi solidną 
podstawę przyszłej debaty, sprawozdawca uznał, że definicja pojazdów mających wartość 
historyczną jest dość rygorystyczna, i sugeruje zmianę tej definicji w celu zwiększenia jej 
elastyczności.

5. W odniesieniu do transgranicznej powtórnej rejestracji pojazdów zaleca się uwzględnienie 
ostatniego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (C-150/11).

6. Akty delegowane: Chociaż potrzebny jest pewien stopień elastyczności, aby zapewnić 
zgodność prawodawstwa z rozwojem technologicznym, tekst Komisji jest raczej dwuznaczny. 
W związku z tym sprawozdawca sugerowałby określenie dokładniejszych ograniczeń w 
przekazaniu uprawnień Komisji.


