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26.6.2013 A7-0207/74 

Poprawka  74 

Saïd El Khadraoui, Olga Sehnalová 

w imieniu grupy S&D 

 

Sprawozdanie A7-0207/2013 

Olga Sehnalová 

Drogowa kontrola techniczna dotycząca przydatności do ruchu drogowego pojazdów 

uŜytkowych 

COM(2012)0382 – C7-0188/2012 – 2012/0186(COD) 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 4 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(4) W Unii przyjęto szereg norm 

technicznych i wymogów dotyczących 

bezpieczeństwa pojazdów. NaleŜy jednak 

zagwarantować – stosując system 

nieoczekiwanych kontroli drogowych – Ŝe 

po wprowadzeniu do obrotu pojazdy 

w dalszym ciągu spełniają normy 

bezpieczeństwa w ciągu całego cyklu ich 

uŜytkowania. 

(4) W Unii przyjęto szereg norm 

technicznych i wymogów dotyczących 

bezpieczeństwa pojazdów. NaleŜy jednak 

zagwarantować – stosując system 

nieoczekiwanych kontroli drogowych – Ŝe 

po wprowadzeniu do obrotu pojazdy 

w dalszym ciągu spełniają normy 

bezpieczeństwa w ciągu całego cyklu ich 

uŜytkowania. Wszelkie wyposaŜenie 

poddane modernizacji wpływające na 

właściwości pojazdu związane 

z bezpieczeństwem i ochroną środowiska 

nie powinno wpływać negatywnie na te 

właściwości, określone w momencie 

dokonania homologacji, pierwszej 

rejestracji lub dopuszczenia do 

uŜytkowania. 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/EWG
1
, 

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 
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przeznaczonych do tych pojazdów
2
 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/EWG
3
. 

 ___________________ 

 1
 Dz.U. L 124 z 9.5.2002, s. 1. 

 2
 Dz.U. L 263 z 9.10.2007, s. 1. 

 3
 Dz.U. L 171 z 9.7.2003, s. 1. 

  

Or. en 
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Poprawka  75 

Saïd El Khadraoui, Olga Sehnalová 

w imieniu grupy S&D 

 

Sprawozdanie A7-0207/2013 

Olga Sehnalová 

Drogowa kontrola techniczna dotycząca przydatności do ruchu drogowego pojazdów 

uŜytkowych 

COM(2012)0382 – C7-0188/2012 – 2012/0186(COD) 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Niniejsze rozporządzenie stosuje się do 

pojazdów uŜytkowych osiągających 

maksymalną prędkość przekraczającą 

25 km/h i naleŜących do następujących 

kategorii, zgodnie z definicjami zawartymi 

w dyrektywie 2007/46/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady: 

1. Niniejsze rozporządzenie stosuje się do 

pojazdów uŜytkowych osiągających 

maksymalną prędkość przekraczającą 

25 km/h i naleŜących do następujących 

kategorii, zgodnie z definicjami zawartymi 

w dyrektywie 2007/46/WE i w dyrektywie 

2003/37/WE: 

– pojazdy silnikowe uŜywane do przewozu 

osób, mające więcej niŜ osiem siedzeń, 

oprócz siedzenia kierowcy – kategorie 

pojazdów M2 i M3; 

– pojazdy silnikowe z dowolną dołączoną 

przyczepą uŜywane do przewozu osób, 

mające więcej niŜ osiem siedzeń, oprócz 

siedzenia kierowcy – kategorie pojazdów 

M2 i M3; 

– pojazdy silnikowe mające przynajmniej 

cztery koła, uŜywane zwykle do przewozu 

drogowego ładunków, których 

maksymalna masa nie przekracza 3 500 kg 

– kategoria pojazdów N1; 

– pojazdy silnikowe z dowolną dołączoną 

przyczepą, których uŜywa się do przewozu 

ładunków i których maksymalna masa nie 

przekracza 3 500 kg – kategoria pojazdów 

N1; 

– pojazdy silnikowe uŜywane do przewozu 

ładunków, których maksymalna masa 

przekracza 3 500 kg – kategorie pojazdów 

N2 i N3; 

– pojazdy silnikowe z dowolną dołączoną 

przyczepą, których uŜywa się do przewozu 

ładunków i których maksymalna masa 

przekracza 3 500 kg – kategorie pojazdów 

N2 i N3; 

– przyczepy i naczepy o masie 

maksymalnej nieprzekraczającej 3 500 kg 

– kategorie pojazdów O1 i O2; 

 

– przyczepy i naczepy o masie 

maksymalnej przekraczającej 3 500 kg – 
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kategorie pojazdów O3 i O4. 

 – ciągniki kołowe kategorii T5 

wykorzystywane głównie na drogach 

publicznych do komercyjnego drogowego 

transportu towarów, o maksymalnej 

prędkości projektowej powyŜej 40 km/h. 

Or. en 

Uzasadnienie 

In the last decade the motor vehicles of category N1 – motor vehicles used for carriage of 

goods and having a maximum permissible mass not exceeding 3 500kg - have been used more 

frequently for commercial purposes especially in urban areas of the Member States. In 2011 

in the European Union 3,999 people lost their lives in collisions involving motor vehicles of 

category N1. Since 2001, for the EU as a whole, deaths in collisions involving motor vehicles 

of category N1 were reduced in a smaller rate (4,7 %) than motor vehicles of category N2 

and N3 (5,7 %). The Rapporteur therefore supports the reintroduction of the N1 vehicle 

category, as well as any trailer, regardless of size or type, when used with N1 vehicle, into the 

scope of the Regulation. However, this category should not be included into the calculation of 

the annual percentage of the initial roadside technical inspections carried out in the Member 

States. 
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Poprawka  76 

Saïd El Khadraoui, Olga Sehnalová 

w imieniu grupy S&D 

 

Sprawozdanie A7-0207/2013 

Olga Sehnalová 

Drogowa kontrola techniczna dotycząca przydatności do ruchu drogowego pojazdów 

uŜytkowych 

COM(2012)0382 – C7-0188/2012 – 2012/0186(COD) 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 6 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Na szczeblu krajowym wprowadza się 

system oceny ryzyka do celów kontroli 

drogowych oparty na liczbie i wadze 

usterek wykrytych w przypadku pojazdów 

eksploatowanych przez poszczególne 

przedsiębiorstwa. Systemem oceny ryzyka 

zarządza właściwy organ państwa 

członkowskiego.  

1. Aby zwiększyć skuteczność drogowych 

kontroli technicznych, na szczeblu 

unijnym wprowadza się system oceny 

ryzyka do celów kontroli drogowych 

oparty na liczbie i wadze usterek 

wykrytych w przypadku pojazdów 

uŜytkowych podczas okresowych badań 

przydatności do ruchu drogowego 

i drogowych kontroli technicznych. 

System oceny ryzyka opiera się na 

połączonych ze sobą w całej Unii 

krajowych rejestrach elektronicznych 

i jest zarządzany przez właściwy organ 

w kaŜdym państwie członkowskim. 

 Trzy lata po wejściu w Ŝycie 

rozporządzenia XX Parlamentu 

Europejskiego i Rady w sprawie 

okresowych badań przydatności do ruchu 

drogowego pojazdów silnikowych i ich 

przyczep oraz uchylającego dyrektywę 

2009/40/WE świadectwa przydatności do 

ruchu drogowego i sprawozdania 

z kontroli drogowych będą 

przygotowywane według jednolitego 

unijnego formularza. 

2. KaŜdemu z przedsiębiorstw przypisuje 

się profil ryzyka określony w ramach 

systemu oceny ryzyka do celów kontroli 

2. Po dacie określonej w ust. 1 kaŜdemu 

z przedsiębiorstw przypisuje się profil 

ryzyka określony w ramach systemu oceny 
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drogowych przy uŜyciu kryteriów 

określonych w załączniku I. 

ryzyka przy uŜyciu następujących 

kryteriów zgodnie z załącznikiem I: 

 – liczba usterek; 

 – waga usterek; 

 – liczba kontroli lub badań; 

 – współczynnik czasu. 

Przedsiębiorstwa klasyfikuje się zgodnie 

z następującymi profilami ryzyka: 

Przedsiębiorstwa klasyfikuje się zgodnie 

z następującymi profilami ryzyka: 

– wysokie ryzyko; – wysokie ryzyko; 

– średnie ryzyko; – średnie ryzyko; 

– niskie ryzyko. – niskie ryzyko. 

 Aby umoŜliwić przedsiębiorstwom 

poprawę ich profili ryzyka, przy 

dokonywaniu oceny ryzyka dla danego 

przedsiębiorstwa naleŜy uwzględniać 

informacje na temat przestrzegania 

wymogów dotyczących przydatności do 

ruchu drogowego uzyskane na 

podstawie dobrowolnych regularnych 

ocen bezpieczeństwa pojazdu 

prowadzonych przez przedsiębiorstwa 

z następującą częstością: 

  – pojazdy kategorii N2 o maksymalnej 

dopuszczalnej masie przekraczającej 7,5 t: 

po raz pierwszy po 42 miesiącach 

od pierwszej rejestracji pojazdu, 

a następnie co sześć miesięcy od ostatnio 

przeprowadzonego badania przydatności 

do ruchu drogowego; 

 – pojazdy kategorii N3: po raz pierwszy po 

30 miesiącach od pierwszej rejestracji 

pojazdu, a następnie co sześć miesięcy od 

ostatnio przeprowadzonego badania 

przydatności do ruchu drogowego; 

 – pojazdy kategorii O4: po raz pierwszy po 

30 miesiącach od pierwszej rejestracji 

pojazdu, a następnie co sześć miesięcy od 

ostatnio przeprowadzonego badania 

przydatności do ruchu drogowego. 

3. W celu wdroŜenia systemu oceny ryzyka 

do celów kontroli drogowych państwa 

członkowskie mogą stosować system 

3. W celu wdroŜenia systemu oceny ryzyka 

do celów kontroli drogowych państwa 

członkowskie stosują system oceny ryzyka 



 

AM\941589PL.doc  PE509.954v01-00 

PL Zjednoczona w róŜnorodności PL 

oceny ryzyka ustanowiony zgodnie z art. 9 

dyrektywy 2006/22/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady. 

ustanowiony w rozporządzeniu (WE) 

nr 1071/2009. 

 System oceny ryzyka obejmuje informacje 

na temat przydatności do ruchu 

drogowego pojazdów, o których mowa 

w art. 2, cztery lata po wejściu w Ŝycie 

niniejszego rozporządzenia. 

Or. en 
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Poprawka  77 

Saïd El Khadraoui, Olga Sehnalová 

w imieniu grupy S&D 

 

Sprawozdanie A7-0207/2013 

Olga Sehnalová 

Drogowa kontrola techniczna dotycząca przydatności do ruchu drogowego pojazdów 

uŜytkowych 

COM(2012)0382 – C7-0188/2012 – 2012/0186(COD) 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 10 – ustęp 2 – akapit piąty 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

W przypadku gdy świadectwo 

przydatności do ruchu drogowego lub 

sprawozdanie z kontroli drogowej 

wskazuje, Ŝe w trakcie poprzedniego 

miesiąca przeprowadzono kontrolę jednej 

z pozycji wymienionych w załączniku II, 

inspektor nie sprawdza tej pozycji, chyba 

Ŝe jest to uzasadnione istnieniem 

oczywistej usterki. 

W przypadku gdy świadectwo 

przydatności do ruchu drogowego 

odpowiadające ostatniemu badaniu 

przydatności do ruchu drogowego, 

dobrowolna regularna ocena 

bezpieczeństwa pojazdu lub sprawozdanie 

z kontroli drogowej wskazuje, Ŝe w trakcie 

poprzednich trzech miesięcy 

przeprowadzono kontrolę jednej z pozycji 

wymienionych w załączniku II, inspektor 

nie sprawdza tej pozycji, chyba Ŝe taka 

kontrola jest uzasadniona istnieniem 

oczywistej usterki. 

Or. en 

 


