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Werner Kuhn 

Okresowe badania przydatności do ruchu drogowego pojazdów silnikowych i ich przyczep  

COM(2012)0380 – C7-0186/2012 – 2012/0184(COD) 

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 
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26.6.2013 A7-0210/112 

Poprawka  112 

Roberts Zīle 

w imieniu grupy ECR 

 

Sprawozdanie A7-0210/2013 

Werner Kuhn 

Okresowe badania przydatności do ruchu drogowego pojazdów silnikowych i ich przyczep  

COM(2012)0380 – C7-0186/2012 – 2012/0184(COD) 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – punkt 7 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

7) „pojazd mający wartość historyczną” 

oznacza dowolny pojazd spełniający 

wszystkie poniŜsze warunki: 

7) „pojazd mający wartość historyczną” 

oznacza dowolny pojazd, który jest uznany 

za historyczny przez państwo 

członkowskie rejestracji lub jeden z jego 

wyznaczonych organów dopuszczających i 

który spełnia wszystkie następujące 

warunki: 

– został wyprodukowany przynajmniej 30 

lat temu; 

– został wyprodukowany lub 

zarejestrowany po raz pierwszy co 

najmniej 30 lat temu; 

 – jego określony typ, zdefiniowany w 

odpowiednich aktach prawnych Unii 

dotyczących homologacji typu, nie jest juŜ 

produkowany lub ten sam typ jest 

produkowany w tej samej formie od 30 

lat; 

– jego konserwacji dokonuje się z 

wykorzystaniem części zamiennych 

odwzorowujących historyczne elementy 

pojazdu; 

 

– nie dokonano w nim Ŝadnych zmian 

mających wpływ na właściwości 

techniczne jego głównych podzespołów, 

takich jak silnik, hamulce, układ 

kierowniczy lub zawieszenie; oraz 

– z wyjątkiem zmian dokonanych 

wyłącznie ze względów bezpieczeństwa 

właściwości techniczne jego głównych 

podzespołów takich jak silnik, hamulce, 

układ kierowniczy, typ pojazdu lub 

zawieszenie nie zostały zmienione lub 

pochodzą z epoki, z której pochodzi sam 

pojazd; 
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– nie zmieniono jego wyglądu;  

Or. en 

 

 

 


