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Wyślij

Lubię to!

Komisja Europejska chce ujednolicić na terenie całej unii przepisy dotyczące przeprowadzania
obowiązkowych badań technicznych pojazdów. Na unijnych drogach z powodu usterek technicznych
każdego dnia ginie średnio 5 osób. Stąd też Komisja Europejska przyjęła nowe przepisy, które mają
zaostrzyć kontrole techniczne aut oraz rozszerzyć ich zakres.
Obowiązujące dziś w Unii Europejskiej przepisy pochodzą z 1997 roku i były nowelizowane jedynie w niewielkim
zakresie. Od tego czasu nastąpił też znaczy postęp w motoryzacji. Do pojazdów wprowadzono nowe technologie
z zakresu bezpieczeństwa biernego i czynnego, które nie są objęte żadną kontrolą podczas okresowego badania
pojazdu.
Wprowadzenie nowych przepisów zdaniem Komisji powinno zapobiec w UE ponad 36 000 wypadków
spowodowanych usterkami technicznymi, w których śmierć może ponieść ponad 1200 osób.
Główne elementy nowych przepisów:
wprowadzenie obowiązku badań przydatności do ruchu skuterów i motorowerów w całej UE.
zwiększenie częstotliwości okresowych badań przydatności do ruchu drogowego w przypadku starych
pojazdów.
zwiększenie częstotliwości badań w przypadku samochodów osobowych i samochodów dostawczych o
szczególnie wysokim przebiegu.
poprawa jakości badań przydatności pojazdów do ruchu poprzez ustanowienie wspólnych minimalnych
standardów w odniesieniu do usterek, urządzeń i inspektorów.
wprowadzenie obowiązku kontroli elektronicznych systemów bezpieczeństwa.
ograniczenie fałszowania przebiegu dzięki rejestracji odczytów liczników.
W Polsce dla samochodów osobowych i motocykli częstotliwość badań nowych pojazdów pozostanie bez zmian.
Nowością będzie wprowadzenie obowiązkowego badania skuterów.
Źródło: http://europa.eu/index_pl.htm
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Użytkowanie wieczyste, niekoniecznie wieczyste
Brońmy naszych pieniędzy
Sztab główny na Bielicach
Promocja integracji społecznej

Izba Rolnicza zaprasza
Trwają prace przy Poradni
Koncert puzonowy w Niepokalanowie
Konkurs na miodowe wypieki

Rekrutacja do projektu Kierunek - Własna Firma III
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Ogłoszenia premium

Firma DAB poszukuje murarzy z
doświadczeniem do pracy w
Belgii. Oferujemy dojazd,
mieszkanie, umowę o pracę i
bardzo atrakcyjne warunki
płacowe. Oferty prosimy składać
w siedzibie firmy osobiście. Mile
widziana dokumentacja w
zakresie doświadczenia
zawodowe...
zobacz całe ogłoszenie
daj ogłoszenie premium

Ogłoszenia
dzisiejsze (9)
praca sochaczew (185)
nieruchomości (215)
motoryzacja (108)
usługi (219)
dla domu (58)
RTV/AGD (34)
dla dzieci (34)
podręczniki i nauka (195)
pozostałe (81)
daj ogłoszenie
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Grupy
Kierowcy, drogi parkingi S…
7 sochaczewian
546 wątków
dołącz się

Komitet obrony kieszeni pr…
4 sochaczewian
6 wątków
dołącz się

Rada Miasta Sochaczew, rad…
3 sochaczewian
248 wątków
dołącz się

1 procent podatku, 1 proce…
2 sochaczewian
3 wątków
dołącz się

Rada Powiatu Sochaczew, ra…
0 sochaczewian
4 wątków
dołącz się

spółdzielnia mieszkaniowa …
0 sochaczewian
5 wątków
dołącz się

Powiązane tagi
wójt gminy brochów urzędy w
sochaczewie urząd gminy w
sochaczewie urząd miasta w
sochaczewie starostwo powiatowe w
sochaczewie wójt iłowa wójt gminy
nowa sucha wójt gminy młodzieszyn
urząd skarbowy sochaczew powiat
sochaczewski starostwo w
sochaczewie staż sochaczew sąd
rejonowy w sochaczewie wójt gminy
teresin zgm sochaczew wójt gminy
rybno

O Portalu

Reklama

Platforma e-Sochaczew

Stowarzyszenie
Portal
Współpraca
Przyjaciele
Regulamin
Kontakt
Pomoc

Oferta reklamowa
Ogłoszenia premium
Statystyki dla klientów

SAMORZĄD
INSTYTUCJE
NGO
SPORT - UKS
MEDIA
PARAFIE
SZKOŁY
POLITYKA

Gminy
Powiatu
Sochaczewskiego
CZYT AJ W IĘCEJ W SPRAW
Y URZĘDO
WO -ADMINISTRACYJNE
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie
Komenda Powiatowa Policji w Sochaczewie
Powiatowy Urząd Pracy
CZYT AJ W IĘCEJ »
Zakład Komunikacji Miejskiej w Sochaczewie
Zespół Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Sochaczewie
Starostwo Powiatowe w Sochaczewie
Urząd Gminy Sochaczew
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Gmina Rybno
Gmina Młodzieszyn
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