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26.6.2013 A7-0210/115 

Poprawka  115 

Saïd El Khadraoui, Silvia-Adriana łicău 

w imieniu grupy S&D 

 

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 

Motyw 4 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(4) W Unii przyjęto szereg norm 

technicznych i wymogów dotyczących 

bezpieczeństwa pojazdów. NaleŜy jednak 

zagwarantować – stosując system 

okresowych badań przydatności do ruchu 

drogowego – Ŝe po wprowadzeniu do 

obrotu pojazdy w dalszym ciągu spełniają 

normy bezpieczeństwa w ciągu całego 

cyklu ich 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
18

, 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 

pojazdów
19

, 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
20

. 

(4) W Unii przyjęto szereg norm 

technicznych i wymogów dotyczących 

bezpieczeństwa pojazdów. NaleŜy jednak 

zagwarantować – stosując system 

okresowych badań przydatności do ruchu 

drogowego – Ŝe po wprowadzeniu do 

obrotu pojazdy w dalszym ciągu spełniają 

normy bezpieczeństwa w ciągu całego 

cyklu ich uŜytkowania. Wszelkie elementy 

zmodernizowanego wyposaŜenia, mające 

wpływ na właściwości pojazdu w zakresie 

bezpieczeństwa i ochrony środowiska, nie 

powinny negatywnie wpływać na te 

właściwości określone w momencie 

dokonania homologacji, pierwszej 

rejestracji lub pierwszego dopuszczenia do 

uŜytku. 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
18

, 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 

pojazdów
19

, oraz w dyrektywie 

2003/37/WE Parlamentu Europejskiego i 
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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
20

. 

Or. en 
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26.6.2013 A7-0210/116 

Poprawka  116 

Saïd El Khadraoui, Silvia-Adriana łicău 

w imieniu grupy S&D 

Isabelle Durant 
w imieniu grupy Verts/ALE 

 

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 

Motyw 7 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(7) Wiarygodne wyniki badań pokazują, 

Ŝe 8 % wypadków z udziałem motocykli 

jest wynikiem usterek technicznych lub 

ma z nimi związek. Motocykliści naleŜą do 

grupy uŜytkowników dróg najbardziej 

naraŜonych 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 teŜ 

naleŜy rozszerzyć zakres pojazdów 

poddawanych badaniom o grupy 

najwyŜszego ryzyka wśród uŜytkowników 

dróg – dwu lub trzykołowe pojazdy 

silnikowe. 

(7) Motocykliści naleŜą do grupy 

uŜytkowników dróg najbardziej 

naraŜonych 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 teŜ 

naleŜy rozszerzyć zakres pojazdów 

poddawanych badaniom o grupy 

najwyŜszego ryzyka wśród uŜytkowników 

dróg – dwu lub trzykołowe pojazdy 

silnikowe. 

Or. en 
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26.6.2013 A7-0210/117 

Poprawka  117 

Saïd El Khadraoui, Silvia-Adriana łicău 

w imieniu grupy S&D 

Isabelle Durant 
w imieniu grupy Verts/ALE 

 

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 2 – ustępy 1 i 1 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Niniejsze rozporządzenie stosuje się do 

pojazdów o maksymalnej prędkości 

projektowej powyŜej 25 km/h i naleŜących 

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 powyŜej 25 km/h i naleŜących 

do następujących kategorii, o których 

mowa w dyrektywie 2002/24/WE, 

dyrektywie 2007/46/WE i dyrektywie 

2003/37/WE:  

– pojazdy silnikowe mające co najmniej 

cztery koła, wykorzystywane do przewozu 

osób i mające nie więcej niŜ osiem miejsc 

siedzących poza miejscem siedzącym 

kierowcy – kategoria pojazdów M1,  

– pojazdy silnikowe mające co najmniej 

cztery koła, wykorzystywane do przewozu 

osób i mające nie więcej niŜ osiem miejsc 

siedzących poza miejscem siedzącym 

kierowcy – kategoria pojazdów M1,  

– pojazdy silnikowe wykorzystywane do 

przewozu osób i mające więcej niŜ osiem 

miejsc siedzących poza miejscem 

siedzącym kierowcy – kategorie pojazdów 

M2 i M3,  

– pojazdy silnikowe wykorzystywane do 

przewozu osób i mające więcej niŜ osiem 

miejsc siedzących poza miejscem 

siedzącym 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 mające przynajmniej 

cztery koła, uŜywane zwykle do przewozu 

drogowego ładunków, których 

maksymalna masa nie przekracza 3 500 kg 

– kategoria pojazdów N1;  

– pojazdy silnikowe wykorzystywane do 

przewozu towarów, o maksymalnej 

dopuszczalnej masie przekraczającej 3500 

kg – kategorie pojazdów N2 i N3,  

– pojazdy silnikowe wykorzystywane do 

przewozu towarów, o maksymalnej 

dopuszczalnej masie przekraczającej 3500 

kg – kategorie pojazdów N2 i N3,  
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– 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 – kategorie pojazdów O1 i O2,  

– przyczepy i naczepy o maksymalnej 

dopuszczalnej masie przekraczającej 3500 

kg – kategorie pojazdów O3 i O4,  

– przyczepy i naczepy o maksymalnej 

dopuszczalnej masie przekraczającej 3500 

kg – kategorie pojazdów O3 i O4,  

–pojazdy dwu- lub trzykołowe – kategorie 

pojazdów L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e i 

L7e,  

– od dnia 1 stycznia 2016 r. pojazdy dwu- 

lub trzykołowe – kategorie pojazdów L3e, 

L4e, L5e i L7e,  

– 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.  

 1a. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od 

dnia 1 stycznia 2018 r. w odniesieniu do 

następujących kategorii pojazdów, chyba 

Ŝe w sprawozdaniu sporządzanym na 

podstawie art. 18a Komisja wykaŜe, iŜ 

środki takie byłyby nieskuteczne: 

 – pojazdy dwu- lub trzykołowe – kategorie 

pojazdów L1e, L2e i L6e. 

Or. en 
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26.6.2013 A7-0210/118 

Poprawka  118 

Saïd El Khadraoui, Silvia-Adriana łicău 

w imieniu grupy S&D 

 

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 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 L3e, L4e, L5e i L7e: 

cztery lata po dacie pierwszej rejestracji 

pojazdu, a następnie co dwa lata; kategorie 

pojazdów L1e, L2e i L6e, o ile ma to 

zastosowanie: cztery lata po dacie 

pierwszej rejestracji pojazdu, następnie co 

dwa lata, 

Or. en 



 

AM\941843PL.doc  PE509.956v01-00 

PL Zjednoczona w róŜnorodności PL 

 

 

26.6.2013 A7-0210/119 

Poprawka  119 

Saïd El Khadraoui, Silvia-Adriana łicău 

w imieniu grupy S&D 

Isabelle Durant 
w imieniu grupy Verts/ALE 

 

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 18 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł 18a 

 Składanie sprawozdań 

 Nie później niŜ [pięć lat od daty publikacji 

niniejszego rozporządzenia] Komisja 

przedkłada Parlamentowi Europejskiemu 

i Radzie sprawozdanie z wdroŜenia i 

skutków niniejszego rozporządzenia, w 

szczególności w odniesieniu do objęcia 

pojazdów kategorii L1e, L2e i L6e 

zakresem jego stosowania, 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 równieŜ analizę tego, czy istnieje 

wystarczający poziom harmonizacji, 

umoŜliwiający pełne wzajemne uznawanie 

świadectw przydatności do ruchu 

drogowego w całej Unii oraz czy istnieje 

potrzeba wyŜszych norm europejskich dla 

osiągnięcia tego celu. W odpowiednich 

przypadkach sprawozdaniu towarzyszą 

wnioski ustawodawcze. 
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