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P8_TA(2019)0391
Homologacja typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do ich ogólnego
bezpieczeństwa ***I
Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 16 kwietnia 2019 r. w
sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w
sprawie wymogów dotyczących homologacji typu pojazdów silnikowych i ich przyczep
oraz układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do
tych pojazdów, w odniesieniu do ich ogólnego bezpieczeństwa oraz ochrony osób
znajdujących się w pojeździe i niechronionych uczestników ruchu drogowego,
zmieniającego rozporządzenie (UE) 2018/... oraz uchylającego rozporządzenia (WE)
nr 78/2009, (WE) nr 79/2009 i (WE) nr 661/2009 (COM(2018)0286 – C8-0194/2018 –
2018/0145(COD))
(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)
Parlament Europejski,
–

uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie
(COM(2018)0286),

–

uwzględniając art. 294 ust. 2 i art. 114 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C80194/2018),

–

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

–

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z 19
września 2018 r.1,

–

po konsultacji z Komitetem Regionów,

–

uwzględniając wstępne porozumienie zatwierdzone przez komisję przedmiotowo
właściwą na podstawie art. 69f ust. 4 Regulaminu oraz przekazane pismem z dnia 29
marca 2019 r. zobowiązanie przedstawiciela Rady do przyjęcia stanowiska Parlamentu,
zgodnie z art. 294 ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–

uwzględniając art. 59 Regulaminu,

1

Dz.U. C 440 z 6.12.2018, s. 90.

–

uwzględniając sprawozdanie Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów
oraz opinię przedstawioną przez Komisję Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia
Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, jak również opinię przedstawioną przez
Komisję Transportu i Turystyki (A8–0151/2019),

1.

przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.

przyjmuje do wiadomości załączone do niniejszej rezolucji oświadczenie Komisji,
które zostanie opublikowane w serii L Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej wraz z
ostatecznym aktem ustawodawczym;

3.

zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny
wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

4.

zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie
i Komisji oraz parlamentom narodowym.

P8_TC1-COD(2018)0145
Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 16
kwietnia 2019 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2019/... sprawie wymogów dotyczących homologacji typu pojazdów silnikowych i
ich przyczep oraz układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych
przeznaczonych do tych pojazdów, w odniesieniu do ich ogólnego bezpieczeństwa oraz
ochrony osób znajdujących się w pojeździe i niechronionych uczestników ruchu
drogowego, zmieniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2018/858 oraz uchylającego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr
78/2009, (WE) nr 79/2009 i (WE) nr 661/2009 oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr
631/2009, (UE) nr 406/2010, (UE) nr 672/2010, (UE) nr 1003/2010, (UE) nr 1005/2010,
(UE) nr 1008/2010, (UE) nr 1009/2010, (UE) nr 19/2011, (UE) nr 109/2011, (UE) nr
458/2011, (UE) nr 65/2012, (UE) nr 130/2012, (UE) nr 347/2012, (UE) nr 351/2012, (UE)
nr 1230/2012 i (UE) 2015/166
(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko
Parlamentu odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, rozporządzenia (UE) 2019/2144.)

ZAŁĄCZNIK DO REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Oświadczenie Komisji w sprawie używanych opon
Komisja jest zdania, że z uwagi na bezpieczeństwo ruchu drogowego, ochronę konsumentów,
ograniczenie wytwarzania odpadów i gospodarkę o obiegu zamkniętym ważne jest, aby
opony były badane nie tylko w stanie nowym, ale również w stanie używanym. W tym celu
Komisja będzie popierać opracowanie odpowiednich protokołów badań w kontekście
światowego forum Organizacji Narodów Zjednoczonych na rzecz harmonizacji przepisów
dotyczących pojazdów. Jeżeli jednak proces ten nie zakończy się do lipca 2023 r., Komisja
zamierza przedstawić wniosek w sprawie przepisów unijnych, które dotyczyłyby właśnie
badania opon w stanie używanym.

