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Dotyczy: Przygotowania do posiedzenia Rady (ds. Transportu, Telekomunikacji 

i Energii) w dniu 29 października 2012 r. 
Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
w sprawie okresowych badań przydatności do ruchu drogowego pojazdów 
silnikowych i ich przyczep i uchylającego dyrektywę 2009/40/WE 
– Debata orientacyjna 

 

 

I. Wprowadzenie 

 

1. Wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie okresowych badań przydatności do ruchu 

drogowego pojazdów silnikowych i ich przyczep i uchylającego dyrektywę 2009/40/WE jest – 

wraz z rozporządzeniem w sprawie drogowej kontroli technicznej i dyrektywą w sprawie 

dokumentów rejestracyjnych pojazdów – częścią pakietu dotyczącego przydatności do ruchu 

drogowego. Pakiet dotyczący przydatności do ruchu drogowego został przedłożony Radzie 

w dniu 13 lipca 2012 r. 
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2. Celem wniosku jest ustanowienie zaktualizowanych i zharmonizowanych przepisów w sprawie 
badania przydatności do ruchu drogowego pojazdów silnikowych i ich przyczep w celu 
poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i ochrony środowiska. Celem wniosku jest 
przyczynienie się do osiągnięcia celu, jakim jest zmniejszenie liczby śmiertelnych ofiar 
wypadków drogowych o połowę do 2020 r., zgodnie z kierunkami polityki bezpieczeństwa 
ruchu drogowego na lata 2011–2020. Ma się on także przyczynić do zmniejszenia emisji 
w transporcie drogowym związanych z nieodpowiednią eksploatacją pojazdów.  

 
3. Grupa Robocza ds. Transportu Lądowego przeanalizowała w dniach 7 i 14 września 2012 r. 

ocenę skutków towarzyszącą pakietowi dotyczącemu przydatności do ruchu drogowego. 
Analiza wniosku w sprawie okresowych badań przydatności do ruchu drogowego rozpoczęła się 
w dniu 21 września i kontynuowano ją w dniu 28 września oraz w dniach 5 i 9 października 
2012 r. Na 17 i 25 października 2012 r. zaplanowano ponadto dwa spotkania o charakterze 
technicznym. 

 
4. Na posiedzeniu w dniu 17 października Coreper przeanalizował projekt pytań przedstawionych 

przez prezydencję w celu nadania kształtu debacie i zgodził się nieco je zmienić.    
 
II. Pytania na debatę orientacyjną 

  
5. W świetle powyższego i aby umożliwić organom przygotowawczym Rady kontynuację prac 

nad wyżej wymienionym wnioskiem, konieczne wydaje się omówienie poniższych pytań 
i podjęcie w stosunku do nich decyzji na szczeblu politycznym. W związku z tym ministrowie 
są proszeni o odpowiedź na poniższe dwa pytania podczas posiedzenia Rady ds. Transportu, 
Telekomunikacji i Energii w dniu 29 października 2012 r.: 

 
Pytanie 1: 

Czy uważacie Państwo, że wystarczający stopień zharmonizowania badań można lepiej 
osiągnąć przy pomocy proponowanej przez Komisję inicjatywy ustawodawczej (inicjatyw 
ustawodawczych)? 
 
Pytanie 2: 

Czy uważacie Państwo, że wykaz pojazdów, które mają być poddawane okresowym badaniom 
przydatności do ruchu drogowego oraz częstotliwość tych badań, jak proponuje Komisja, są 
najważniejszymi czynnikami umożliwiającymi osiągnięcie głównych celów wniosku? 

 
 

_________________ 


