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11 - Zjednoczone Królestwo;

12 - Austria;

13 - Luksemburg;

17 - Finlandia;

18 - Dania;

20 - Polska;

21 - Portugalia;

23 - Grecja;

24 - Irlandia

26 - Słowenia;

27 - Słowacja;

29 - Estonia;

32 - Łotwa;

36 - Litwa;

49 - Cypr;

50 - Malta.

Sekcja 2: numer dyrektywy lub rozporządzenia podstawowego.

Sekcja 3: numer ostatniej dyrektywy lub rozporządzenia zmieniającego, stosowanego do 
danej homologacji typu WE.

– W przypadku homologacji typu WE całego pojazdu oznacza to ostatnią 
dyrektywę lub rozporządzenie zmieniające artykuł (lub artykuły) 
dyrektywy .../.../WE*

  

* Dz.U.: proszę wstawić numer niniejszej dyrektywy.
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– W przypadku homologacji typu WE udzielonej zgodnie z procedurą 

opisaną w art. 22, oznacza to ostatnią dyrektywę lub rozporządzenie 

zmieniające artykuł (lub artykuły) dyrektywy ....*, z wyjątkiem dwóch 

pierwszych cyfr, które zastępują drukowane litery KS.

– Oznacza to ostatnią dyrektywę lub rozporządzenie zawierające właściwe 

przepisy, z którymi zgodny jest układ, część lub zespół techniczny.

– Jeżeli dyrektywa lub rozporządzenie zawiera różne daty wejścia w życie 

w odniesieniu do różnych norm technicznych, należy dodać znak 

alfabetyczny, aby określić normę, według której udzielono homologacji.

Sekcja 4: Czterocyfrowy numer porządkowy (w razie potrzeby z zerem na początku) 

w przypadku homologacji typu WE całego pojazdu lub cztero- lub 

pięciocyfrowy w przypadku homologacji typu WE w zastosowaniu oddzielnej 

dyrektywy lub rozporządzenia, dla określenia bazowego numeru homologacji 

typu. Dla każdej dyrektywy lub rozporządzenia podstawowego ciąg 

rozpoczyna się od 0001.

Sekcja 5: dwucyfrowy numer porządkowy (w razie potrzeby z zerem na początku) 

określający rozszerzenie. Dla każdego numeru podstawowego homologacji 

ciąg rozpoczyna się od 00.

2. W przypadku homologacji typu WE całego pojazdu pomija się sekcję 2.

W przypadku homologacji krajowej udzielonej pojazdom produkowanym w małych 

seriach zgodnie z art. 23, sekcja 2 jest zastępowana drukowanymi literami NKS.

  

* Dz.U.: proszę wstawić numer niniejszej dyrektywy.
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3. Sekcję 5 opuszcza się jedynie na tabliczce(-kach) znamionowej(-ych) pojazdu.

4. Przykład trzeciej homologacji układu (jeszcze bez rozszerzenia) wydanej przez Francję 

według dyrektywy dotyczącej urządzeń hamulcowych:

e2*71/320*98/12*0003*00

lub

e2*88/77*91/542A*0003*00 w przypadku dyrektywy wprowadzanej w życie w dwóch 

etapach, A i B.

5. Przykład drugiego rozszerzenia czwartej homologacji typu pojazdu wydanej przez 

Zjednoczone Królestwo:

e11*98/14*0004*02

Przy czym dyrektywa 98/14/WE jest jak dotychczas ostatnią dyrektywą zmieniającą 

artykuły dyrektywy 70/156/EWG.

6. Przykład homologacji typu WE całego pojazdu udzielonej pojazdowi wyprodukowanemu 

w małej serii, wydanej przez Luksemburg zgodnie z art. 22:

e13*KS[…/…]*0001*00 

7. Przykład krajowej homologacji typu pojazdu udzielonej pojazdowi wyprodukowanemu 

w małej serii, wydanej przez Niderlandy zgodnie z art. 23:

e4*NKS*0001*00
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8. Przykład numeru homologacji typu WE, umieszczonego na tabliczce(-kach) 

znamionowej(-ych) pojazdu:

e11*98/14*0004

9. Załącznik VII nie ma zastosowania do regulaminów EKG ONZ wymienionych 

w załączniku IV do niniejszej dyrektywy. W homologacjach typu udzielonych zgodnie 

z regulaminami EKG ONZ nadal stosuje się numerację przewidzianą w odpowiednich 

regulaminach.



9911/3/06 REV 3 PAW/abs 6
ZAŁĄCZNIK VII DG C I 1A PL

Dodatek

Znak homologacji typu WE części i oddzielnego zespołu technicznego

1. Znak homologacji typu WE części i oddzielnego zespołu technicznego zawiera:

1.1. Prostokąt otaczający małą literę „e”, po której następuje litera(-y) lub numer określający 

państwo członkowskie, które udzieliło homologacji typu WE części lub oddzielnego 

zespołu technicznego:

1 - Niemcy 18 - Dania

2 - Francja 20 - Polska

3 - Włochy 21 - Portugalia

4 - Niderlandy 23 - Grecja

5 - Szwecja 24 - Irlandia

6 - Belgia 26 - Słowenia

7 - Węgry 27 - Słowacja

8 - Republika Czeska 29 - Estonia

9 - Hiszpania 32 - Łotwa

11 - Zjednoczone Królestwo 36 - Litwa

12 - Austria 49 - Cypr

13 - Luksemburga 50 - Malta

17 - Finlandia

1.2. Obok prostokąta „podstawowy numer identyfikacyjny” zawarty w sekcji 4 numeru 

homologacji typu, po dwóch cyfrach określających numer porządkowy przyznany dla 

ostatniej znaczącej zmiany technicznej w odpowiedniej oddzielnych dyrektywach lub 

rozporządzeniach.
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1.3. Dodatkowy symbol lub symbole umieszcza się powyżej prostokąta, umożliwiając 

określenie niektórych cech. Taka dalsza informacja jest określona w odpowiednich 

oddzielnych dyrektywach lub rozporządzeniach.

2. Znak homologacji typu części lub oddzielnego zespołu technicznego jest umieszczony na 

oddzielnym zespole technicznym lub części w taki sposób, aby nie można go było zetrzeć 

i by był wyraźnie czytelny.

3. Przykładowy znak homologacji typu części lub oddzielnego zespołu technicznego znajduje 

się w addendum.

Addendum do dodatku 1

Przykład znaku homologacji typu części lub oddzielnego zespołu technicznego

a ≥ 3mm

01 0004

e 6 2aa

a

Legenda: Powyższa homologacja typu części została wydana w Belgii pod numerem 0004.

01 jest numerem porządkowym określającym poziom wymagań technicznych spełnianych 

przez daną część. Numer porządkowy jest przyznawany zgodnie z odpowiednią oddzielną

dyrektywą lub rozporządzeniem.

Uwaga: W powyższym przykładzie nie pokazano symboli dodatkowych.
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ZAŁĄCZNIK VIII

WYNIKI BADAŃ

(Wypełnia organ udzielający homologacji i załącza do świadectwa homologacji typu WE pojazdu.)

W każdym przypadku informacja musi wyraźnie wskazywać wariant i wersję, do których ma 

zastosowanie. Jedna wersja może posiadać nie więcej niż jeden wynik. Dopuszczalna jest jednak 

kombinacja kilku wyników dla każdej wersji, ze wskazaniem najmniej korzystnego. W tym 

ostatnim przypadku podaje się uwagę, że dla pozycji oznaczonych (*) podane są jedynie wyniki 

najmniej korzystnego przypadku.

1. Wyniki badań poziomu głośności

Numer bazowego aktu prawnego i ostatniego zmieniającego aktu prawnego mającego

zastosowanie do homologacji. W przypadku aktu prawnego z dwoma lub więcej etapami 

wykonania, wskazać również etap wykonania: ....................................................................

Wariant/wersja: ...... ...... ......

Podczas jazdy (dB(A)/E): ...... ...... ......

Na postoju (dB(A)/E): ...... ...... ......

przy (min-1): ...... ...... ......
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2. Wyniki badań emisji spalin

2.1. Emisje z pojazdów silnikowych.

Wskazać ostatni zmieniający akt prawny mający zastosowanie do homologacji. 

W przypadku gdy akt prawny ma dwa lub więcej etapy wykonania, wskazać również etap 

wykonania: ..........................................................................................................................

............................................................................................................................................

Paliwo(-a) (2) .............................. (olej napędowy, benzyna, LPG, NG, dwa paliwa: 

benzyna/LPG, dwa paliwa: benzyna/NG, alkohol etylowy itd.)

  

(2) Jeżeli mają zastosowanie ograniczenia dotyczące paliwa, wskazać te ograniczenia 
(np. w przypadku NG - gamę gazu L lub gamę gazu H).
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2.1.1. Badanie typu I (3): emisje pojazdu w cyklu badań po rozruchu silnika zimnego

Wariant/wersja: ...... ...... ......

CO ...... ...... ......

HC ...... ...... ......

NOx

HC + NOx

Cząstki stałe ...... ...... ......

2.1.2. Badanie typu II (3): dane o emisjach wymagane do celów stwierdzenia przydatności 

pojazdu do ruchu drogowego: 

Typ II, badanie przy niskich obrotach biegu jałowego:

Wariant/wersja: ...... ...... ......

CO % ...... ...... ......

Prędkość obrotowa silnika ...... ...... ......

Temperatura oleju w silniku ...... ...... ......

  

(3) Powtórzyć dla benzyny i paliwa gazowego w przypadku pojazdu, który może być zasilany 
albo benzyną, albo paliwem gazowym. Pojazdy, które mogą być zasilane zarówno benzyną, 
jak i paliwami gazowymi, ale w których układ zasilania benzyną jest przeznaczony jedynie 
do wykorzystywania w sytuacjach awaryjnych lub do rozruchu oraz w których maksymalna 
pojemność zbiornika na benzynę nie przekracza 15 litrów, uważane są do celów badań za 
pojazdy, które mogą być zasilane jedynie paliwem gazowym.
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Typ II, badanie przy wysokich obrotach biegu jałowego:

Wariant/wersja: ...... ...... ......

CO % ...... ...... ......

Wartość lambda ...... ...... ......

Prędkość obrotowa silnika

Temperatura oleju w silniku ...... ...... ......

2.1.3. Wynik badania typu III: ..................

2.1.4. Wynik badania typu IV (badanie na wyparowywanie): ......... g/badanie

2.1.5. Wynik badania trwałości typu V:

Typ trwałości: 80 000 km/100 000 km/nie dotyczy (1)

Współczynnik pogorszenia jakości DF: obliczony/ustalony (1)

Wartość specyfikacji:

CO: ….

HC: ….

NOx: ….
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2.1.6. Wynik badania typu VI na emisję w niskiej temperaturze otoczenia:

Wariant/wersja: ...... ...... ......

CO g/km

HC g/km

2.1.7. Pokładowy system diagnostyczny (OBD): tak/nie (1)

2.2. Emisje z silników stosowanych w pojazdach silnikowych.

Wskazać ostatnią zmieniający akt prawny mający zastosowanie do homologacji. 

W przypadku gdy akt prawny ma dwa lub więcej etapy wykonania, wskazać również etap 

wykonania: .......................................................................................

Paliwo(-a) (2) .............................. (olej napędowy, benzyna, LPG, NG, alkohol etylowy 

itd.)

2.2.1. Wyniki badania ESC (1)

CO : g/kWh

THC: : g/kWh

NOx : g/kWh

PT : g/kWh

2.2.2. Wyniki badania ELR (Europejski test pod obciążeniem) (1)

Dymienie: …. m-1
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2.2.3. Wyniki badania ETC (Europejski test niestacjonarny) (1)

CO : g/kWh

THC : g/kWh (1)

NMHC: g/kWh (1)

CH4 : g/kWh (1)

NOx : g/kWh

PT: g/kWh (1)

2.3. Dymienie z silników Diesla.

Wskazać ostatnią zmieniający akt prawny mający zastosowanie do homologacji. 

W przypadku gdy akt prawny ma dwa lub więcej etapy wykonania, wskazać również etap 

wykonania: .........................................................................................................................

2.3.1. Wyniki badania dla pojazdu przy swobodnym przyspieszeniu

Wariant/wersja: ...... ...... ......

Skorygowana wartość 
współczynnika absorpcji (m 1):

...... ...... ......

Zwykła prędkość obrotowa 
silnika na biegu jałowym:

Maksymalna prędkość 
obrotowa silnika

Temperatura oleju (min./maks.)
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3. Wyniki badań emisji CO2/zużycia paliwa (1) (3)

Numer bazowego aktu prawnego i ostatniego zmieniającego aktu prawnego mającego

zastosowanie do homologacji.

Wariant/wersja: ...... ...... ......

Wielkość emisji CO2 (w ruchu 
miejskim) (g/km)

...... ...... ......

Wielkość emisji CO2 (w ruchu 
pozamiejskim) (g/km)

...... ...... ......

Wielkość emisji CO2 (wartość 
uśredniona) (g/km)

...... ...... ......

Zużycie paliwa (w ruchu 
miejskim) (l/100 km) (4)

...... ...... ......

Zużycie paliwa (w ruchu 
pozamiejskim) (l/100 km) (4)

...... ...... ......

Zużycie paliwa (wartość 
uśredniona) (l/100 km) (4)

...... ...... ......

  

(4) W przypadku pojazdów zasilanych NG jednostkę „l/100 km” zastępuje się jednostką „m3/100 
km”.
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ZAŁĄCZNIK IX

CERTYFIKAT ZGODNOŚCI WE

dla pojazdów kompletnych/skompletowanych (1)

CZĘŚĆ I

(Maksymalny format: A4 (210 x 297 mm) lub folder formatu A4)

Strona 1

Niżej podpisany: ...............................................................................................................................

(imię i nazwisko)

niniejszym zaświadcza, że pojazd:

0.1. Marka (nazwa handlowa producenta): .................................................................................

0.2. Typ:.....................................................................................................................................

wariant (2): ..........................................................................................................................

wersja (2):............................................................................................................................

0.2.1. Oznaczenie(-a) handlowe: ...................................................................................................

0.4. Kategoria:............................................................................................................................

  

(1) Niepotrzebne skreślić.
(2) Wskazać również cyfrowy lub mieszany cyfrowo-literowy kod. Kod ten nie powinien 

zawierać więcej niż 25 lub 35 znaków dla, odpowiednio, wariantu lub wersji.
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0.5. Nazwa i adres producenta pojazdu podstawowego:..............................................................

Nazwa i adres producenta ostatniego etapu budowy pojazdu (1):

0.6. Położenie tabliczek znamionowych: ....................................................................................

Numer identyfikacyjny pojazdu:

Położenie numeru identyfikacyjnego pojazdu na podwoziu:

wyprodukowany w oparciu o typ(-y) pojazdu opisany(-e) w świadectwie homologacji typu WE (1)

Pojazd podstawowy: .........................................................................................................................

Producent:.........................................................................................................................................

Numer homologacji typu WE:...........................................................................................................

Data: .................................................................................................................................................

Etap 2: Producent:.............................................................................................................................
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Numer homologacji typu WE:

Data: ...................................................................................................................................

odpowiada pod każdym względem kompletnemu/skompletowanemu (1) typowi opisanemu w

świadectwie homologacji typu WE nr:.................................................................................

Data: ...................................................................................................................................

Pojazd może być zarejestrowany na stałe bez dalszych homologacji typu WE w państwach 

członkowskich z ruchem prawostronnym/lewostronnym (3), a jego prędkościomierz ma 

wskazania według metrycznego/brytyjskiego (4) układu jednostek miar. .............................

(Miejscowość) (Data): .........................................................................................................

(Podpis) (Stanowisko)

Załączniki (tylko dla pojazdów zbudowanych w wielu etapach): certyfikat zgodności dla

każdego etapu.

  

(3) Wskazać, czy pojazd jest dostosowany do używania w ruchu prawo- albo lewostronnym lub 
zarówno w ruchu prawo- jak i lewostronnym.

(4) Wskazać, czy prędkościomierz pojazdu wskazuje prędkość według metrycznego układu 
jednostek miar, czy metrycznego i brytyjskiego układu.
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Strona 2

Dla kompletnych i skompletowanych pojazdów kategorii M1

(Wartości i jednostki podane poniżej są wzięte z dokumentacji homologacyjnej typu odpowiednich 

aktów prawnych. W razie badania zgodności produkcji należy je sprawdzać według metod 

podanych w odpowiednich aktach prawnych przy uwzględnieniu tolerancji testów zgodności 

produkcji podanych w tych aktach prawnych.)

1. Liczba osi: ….. i kół: ......

2. Osie napędzane: ..................................................................................................................

3. Rozstaw osi: …..mm

5. Rozstaw kół osi: 1. ......mm 2. ......mm 3. ......mm

6.1. Długość: ......mm

7.1. Szerokość: ......mm

8. Wysokość: ...... mm

11. Zwis tylny: ...... mm

12.1. Masa pojazdu gotowego do jazdy: ...... kg

14.1. Technicznie dopuszczalna maksymalna masa całkowita pojazdu: ..... kg

14.2. Rozkład tej masy na poszczególne osie: 1. ..... kg 2. ...... kg 3. .....kg etc.

14.3. Technicznie dopuszczalna masa przypadająca na każdą oś: 1. ...... kg 2. ...... kg 

3. .....kg etc.
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16. Maksymalne obciążenie dachu: ...... kg

17. Maksymalna masa przyczepy (z hamulcem): ...... kg; (bez hamulca): ...... kg

18. Maksymalna masa zespołu pojazdów: ...... kg

19.1. Maksymalne obciążenie pionowe na urządzeniu sprzęgającym: ...... kg

20. Producent silnika: ................................................................................................................

21. Kod fabryczny silnika:.........................................................................................................

22. Zasada działania silnika:......................................................................................................

22.1. Wtrysk bezpośredni paliwa: tak/nie (l)

23. Liczba i układ cylindrów: ....................................................................................................

24. Pojemność skokowa silnika: ...... cm³

25. Paliwo: ................................................................................................................................

26. Maksymalna moc netto silnika: ...... kW przy ...... min-1

27. Sprzęgło (rodzaj): ................................................................................................................

28. Skrzynia biegów (rodzaj):....................................................................................................

29. Przełożenia na biegach: 1. ...... 2. ...... 3. ...... 4. ...... 5. ...... 6. ......

30. Przełożenie przekładni głównej: ..........................................................................................
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32. Opony i koła Oś 1: ...... Oś 2: ...... Oś 3: …..(w przypadku opon kategorii prędkości Z 

przeznaczonych do zamontowania w pojazdach, których maksymalna prędkość przekracza 

300 km/h, należy podać zasadnicze cechy tych opon);

34. Układ kierowniczy, sposób wspomagania:...........................................................................

35. Krótki opis układu hamulcowego: .......................................................................................

37. Rodzaj nadwozia: ................................................................................................................

38. Kolor pojazdu (5):................................................................................................................

41. Liczba i rozmieszczenie drzwi: ............................................................................................

42.1. Liczba i rozmieszczenie miejsc siedzących:.........................................................................

43.1. Znak homologacji typu WE urządzenia sprzęgającego, jeżeli jest zamontowane:.................

44. Prędkość maksymalna: ...... km/h.

  

(5) Wskazać tylko jeden z następujących podstawowych kolorów: biały, żółty, pomarańczowy, 
czerwony, fioletowy, niebieski, zielony, szary, brązowy lub czarny.
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45. Poziom hałasu

Numer dyrektywy bazowego aktu prawnego i ostatniego zmieniającego aktu prawnego

mającego zastosowanie do homologacji typu WE. W przypadku aktu prawnego z dwoma 

lub więcej etapami wykonania, wskazać również etap wykonania:.............

Na postoju: ...... dB(A) przy prędkości obrotowej silnika: ......min-1

Podczas jazdy: ...... dB(A)

46.1. Toksyczność spalin (6):

Numer bazowego aktu prawnego i ostatniego zmieniającego aktu prawnego mającego

zastosowanie do homologacji typu WE. W przypadku aktu prawnego z dwoma lub więcej 

etapami wykonania, wskazać również etap wykonania:.............

1. Typ badania:................

CO: ...... HC: ...... NOx: ...... CH + NOx: ......

Dymienie (skorygowana wartość współczynnika absorpcji (m 1)):... Cząstki stałe: ......

2. Typ badania (jeżeli ma zastosowanie):................

CO: ...... NOx: ...... NMCH: ...... TCH:.... CH4: ...... Cząstki stałe: ......

  

(6) Powtórzyć dla benzyny i paliwa gazowego w przypadku pojazdu, który może być zasilany 
albo benzyną, albo paliwem gazowym. Pojazdy, które mogą być zasilane zarówno benzyną, 
jak i paliwami gazowymi, ale w których układ zasilania benzyną jest przeznaczony jedynie 
do wykorzystywania w sytuacjach awaryjnych lub do rozruchu oraz w których maksymalna 
pojemność zbiornika na benzynę nie przekracza 15 litrów, uważane są do celów badań za 
pojazdy, które mogą być zasilane jedynie paliwem gazowym.
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46.2. Emisja CO2/zużycie paliwa (6):

Numer bazowego aktu prawnego i ostatniego zmieniającego aktu prawnego mającego

zastosowanie do homologacji typu WE:. ......

Emisja CO2 Zużycie paliwa

Warunki miejskie: ...... g/km ...... l/100 km / m3/100 km (1)

Warunki pozamiejskie: ...... g/km ...... l/100 km / m3/100 km (1)

Wartość uśredniona: ...... g/km l/100 km/m3/100 km(1)

47. Moc podatkowa lub numer(-y) kodu(-ów), jeżeli ma(-ją) zastosowanie:

Belgia:............................ Republika Czeska: .......... Dania:.............................

Niemcy: ......................... Estonia: ......................... Grecja:............................

Hiszpania: ...................... Francja: .......................... Irlandia: .........................

Włochy: ......................... Cypr: ............................. Łotwa: ............................

Litwa:............................. Luksemburg: .................. Węgry: ...........................

Malta:............................. Niderlandy: .................... Austria:...........................

Polska: .......................... Portugalia: .................... Słowenia: ......................

Słowacja: ...................... Finlandia: ...................... Szwecja: ........................

Zjednoczone Królestwo:
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50. Uwagi1: ...............................................................................................................................

51. Odstępstwa:.........................................................................................................................

  

1 Jeżeli pojazd jest wyposażony w urządzenie radarowe bliskiego zasięgu w paśmie 24 GHz
zgodnie z decyzją 2005/50/WE, producent zaznacza w tym miejscu: „Pojazd wyposażony w 
urządzenie radarowe bliskiego zasięgu w paśmie 24 GHz”.
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Strona 2

Dla kompletnych lub skompletowanych pojazdów kategorii M2 i M3

(Wartości i jednostki podane poniżej są wzięte z dokumentacji homologacyjnej typu WE 

odpowiednich aktów prawnych. W razie badania zgodności produkcji należy je sprawdzać według 

metod podanych w odpowiednich aktach prawnych przy uwzględnieniu tolerancji testów zgodności 

produkcji podanych w tych aktach prawnych.)

1. Liczba osi: ...... i kół: ......

2. Osie napędzane: ......

3. Rozstaw osi: ...... mm

5. Rozstaw kół osi: 1. ...... mm 2. ...... mm 3. ...... mm 4. ...... mm

6.1. Długość: ...... mm

6.3. Odległość między przednim obrysem pojazdu a środkiem urządzenia sprzęgającego: ...... mm

7.1. Szerokość: ...... mm

8. Wysokość: ...... mm

10.1. Powierzchnia pionowego rzutu pojazdu na podłoże: ...... m²

11. Zwis tylny: ...... mm

12.1. Masa pojazdu gotowego do jazdy: ...... kg
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14.1. Technicznie dopuszczalna maksymalna masa całkowita pojazdu: ...... kg

14.2. Rozkład tej masy na osie: 1. ...... kg 2. ...... kg 3. ...... kg 4. ...... kg

14.4. Technicznie dopuszczalna masa przypadająca na każdą oś/grupę osi:

1. ...... kg 2. ...... kg 3. ...... kg 4. ...... kg

16. Maksymalne obciążenie dachu: ...... kg

17. Maksymalna masa przyczepy (z hamulcem): ...... kg; (bez hamulca): ...... kg

18. Technicznie dopuszczalna maksymalna masa zespołu pojazdów …... kg

19.1. Technicznie dopuszczalne maksymalne obciążenie pionowe na urządzeniu sprzęgającym 

pojazdu ……kg

20. Producent silnika:

21. Kod fabryczny silnika:.........................................................................................................

22. Zasada działania: .................................................................................................................

22.1. Wtrysk bezpośredni paliwa: tak/nie (1)

23. Liczba i układ cylindrów: ....................................................................................................

24. Pojemność skokowa silnika: ...... cm³

25. Paliwo: ................................................................................................................................

26. Maksymalna moc netto silnika: ...... kW przy ...... min-1

27. Sprzęgło (rodzaj): ................................................................................................................
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28. Skrzynia biegów (rodzaj):....................................................................................................

29. Przełożenia na biegach: 1. ...... 2. ...... 3. ...... 4. ...... 5. ...... 6. ......

30. Przełożenie przekładni głównej: ......

32. Opony i koła: Oś 1: ...... Oś 2: ...... Oś 3: ...... Oś 4: ......

33.1. Oś (osie) napędowa(-e) mająca(-e) zawieszenie pneumatyczne lub równoważne do 

pneumatycznego: tak/nie (l)

34. Układ kierowniczy, sposób wspomagania:...................................................

35. Krótki opis układu hamulcowego: .......................................................................................

36. Ciśnienie w przewodzie zasilającym układ hamulcowy przyczepy: ...... barów

37. Rodzaj nadwozia: ................................................................................................................

41. Liczba i rozmieszczenie drzwi: ............................................................................................

42.2. Liczba miejsc siedzących (z wyjątkiem miejsca kierowcy): .................................................

42.3. Liczba miejsc stojących:......................................................................................................

43.1. Znak homologacji typu WE urządzenia sprzęgającego, jeżeli jest zamontowane:.................

44. Maksymalna prędkość: ...... km/h
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45. Poziom hałasu

Numer bazowego aktu prawnego i ostatniego zmieniającego aktu prawnego mającego

zastosowanie do homologacji. W przypadku aktu prawnego z dwoma lub więcej etapami 

wykonania, wskazać również etap wykonania: ....................................................................

Na postoju: ...... dB(A) przy prędkości obrotowej silnika ...... min-1

Podczas jazdy: ...... dB(A)

46.1. Toksyczność spalin (6):

Numer bazowego aktu prawnego i ostatniego zmieniającego aktu prawnego mającego

zastosowanie do homologacji typu WE. W przypadku aktu prawnego z dwoma lub więcej 

etapami wykonania, wskazać również etap wykonania: .......................................................

1. Typ badania:................

CO: ...... CH: ...... NOx: ...... CH + NOx: ......

Dymienie (skorygowana wartość współczynnika absorpcji (m-1)):…. Cząstki stałe: ......

2. Typ badania (jeżeli ma zastosowanie):................

CO: ...... NOx: ...... NMCH: ...... TCH:...... CH4: ...... Cząstki stałe: ......
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47. Moc podatkowa lub numer(-y) kodu(-ów), jeżeli ma(-ją) zastosowanie:

Belgia:............................ Republika Czeska: .......... Dania:.............................

Niemcy: ......................... Estonia: ......................... Grecja:............................

Hiszpania: ...................... Francja: .......................... Irlandia: .........................

Włochy: ......................... Cypr: ............................. Łotwa: ............................

Litwa:............................. Luksemburg: .................. Węgry: ...........................

Malta: ............................ Niderlandy: .................... Austria: ..........................

Polska: .......................... Portugalia: .................... Słowenia: ......................

Słowacja: ...................... Finlandia: ...................... Szwecja: ........................

Zjednoczone Królestwo:

50. Uwagi1:

51. Odstępstwa:.........................................................................................................................

  

1 Jeżeli pojazd jest wyposażony w urządzenie radarowe bliskiego zasięgu w paśmie 24 GHz
zgodnie z decyzją 2005/50/WE, producent zaznacza w tym miejscu: „Pojazd wyposażony w 
urządzenie radarowe bliskiego zasięgu w paśmie 24 GHz”.
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Strona 2

Dla kompletnych lub skompletowanych pojazdów kategorii N1, N2 i N3

(Wartości i jednostki podane poniżej są wzięte z dokumentacji homologacyjnej typu WE 

odpowiednich aktów prawnych. W razie badania zgodności produkcji należy je sprawdzać według 

metod podanych w odpowiednich aktach prawnych przy uwzględnieniu tolerancji testów zgodności 

produkcji podanych w tych aktach prawnych.)

1. Liczba osi: ...... i kół: ......

2. Osie napędzane: ......

3. Rozstaw osi: ...... mm

4.1. Obciążenie siodła (maksymalne i minimalne w przypadku regulacji): ...... mm

5. Rozstaw kół osi: 1. ...... mm 2. ...... mm 3. ...... mm 4. ...... mm

6.1. Długość: ...... mm

6.3. Odległość między przednim obrysem pojazdu a środkiem urządzenia sprzęgającego: ...... mm

6.5. Długość przestrzeni ładunkowej: ...... mm

7.1. Szerokość: ...... mm

8. Wysokość: ...... mm

10.2. Powierzchnia pionowego rzutu pojazdu na podłoże (wyłącznie dla N2 i N3): ......m²
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11. Zwis tylny: ...... mm

12.1. Masa pojazdu gotowego do jazdy: ...... kg

14.1. Technicznie dopuszczalna maksymalna masa całkowita pojazdu: ...... kg

14.2. Rozkład tej masy na osie: 1. ...... kg 2. ...... kg 3. ...... kg 4. ...... kg

14.4. Technicznie dopuszczalna maksymalna masa przypadająca na każdą oś/grupę osi:

1. ...... kg 2. ...... kg 3. ...... kg 4. ...... kg

15. Położenie osi podnoszonej(-ych) lub obciążalnej(-ych): ......................

17. Technicznie dopuszczalna maksymalna masa całkowita ciągnięta przez pojazd

samochodowy w przypadku

17.1. Przyczepy z wózkiem skrętnym:..........................................................................................

17.2. Naczepy: .............................................................................................................................

17.3. Przyczepy z osią centralną:..................................................................................................

17.4. Technicznie dopuszczalna maksymalna masa całkowita przyczepy (bez hamulca): ...... kg

18. Technicznie dopuszczalna maksymalna masa całkowita zespołu pojazdów ……kg

19.1. Technicznie dopuszczalna maksymalna masa na urządzeniu sprzęgającym pojazdu ……kg

20. Producent silnika: ................................................................................................................

21. Kod fabryczny silnika:.........................................................................................................
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22. Zasada działania silnika:......................................................................................................

22.1. Wtrysk bezpośredni paliwa: tak/nie (l)

23. Liczba i układ cylindrów: ....................................................................................................

24. Pojemność skokowa silnika: ...... cm³

25. Paliwo: ................................................................................................................................

26. Maksymalna moc netto silnika: ...... kW przy ...... min-1

27. Sprzęgło (rodzaj): ................................................................................................................

28. Skrzynia biegów (rodzaj):....................................................................................................

29. Przełożenia na biegach: 1. ...... 2. ...... 3. ...... 4. ...... 5. ...... 6. ......

30. Przełożenie przekładni głównej: ..........................................................................................

32. Opony i koła: Oś 1: ...... Oś 2: ...... Oś 3: ...... Oś 4: ......

33.1. Oś (osie) napędowa(-e) mająca(-e) zawieszenie pneumatyczne lub równoważne do 

pneumatycznego: tak/nie (l)

34. Układ kierowniczy, sposób wspomagania:...........................................................................

35. Krótki opis układu hamulcowego: .......................................................................................

36. Ciśnienie w przewodzie zasilającym układ hamulcowy przyczepy: ...... barów

37. Rodzaj nadwozia: ................................................................................................................



9911/3/06 REV 3 PAW/abs 18
ZAŁĄCZNIK IX DG C I 1A PL

38. Kolor pojazdu (5) (wyłącznie dla N1): ..................................................................................

39. Pojemność zbiornika (wyłącznie dla cystern): ......m³

40. Maksymalny moment podnoszenia ..............................................................................kNm.

41. Liczba i rozmieszczenie drzwi: ............................................................................................

42.1. Liczba i rozmieszczenie miejsc siedzących:.........................................................................

43.1. Znak homologacji typu WE urządzenia sprzęgającego, jeżeli jest zamontowane:.................

44. Maksymalna prędkość: ...... km/h

45. Poziom hałasu

Numer bazowego aktu prawnego i ostatniego zmieniającego aktu prawnego mającego

zastosowanie do homologacji typu WE. W przypadku aktu prawnego z dwoma lub więcej 

etapami wykonania, wskazać również etap wykonania: .......................................................

Na postoju: ...... dB(A) przy prędkości obrotowej silnika ...... min-1

Podczas jazdy: ...... dB(A)
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46.1. Toksyczność spalin (6):

Numer bazowego aktu prawnego i ostatniego zmieniającego aktu prawnego mającego

zastosowanie do homologacji. W przypadku aktu prawnego z dwoma lub więcej etapami 

wykonania, wskazać również etap wykonania:.............

1. Typ badania:................

CO: ...... CH: ...... NOx: ...... CH + NOx: ......

Dymienie (skorygowana wartość współczynnika absorpcji (m-1)):… Cząstki stałe: ......

2. Typ badania (jeżeli ma zastosowanie):................

CO: ...... NOx: ...... NMCH: ...... CH4: …… Cząstki stałe: ......

46.2. Emisja CO2/zużycie paliwa (1) (tylko N1):

Numer podstawowego aktu prawnego i najnowszych zmian aktów prawnych mających 

zastosowanie do homologacji typu WE: ......

Emisja CO2 Zużycie paliwa

Warunki miejskie: ...... g/km ……l/100 km lub w przypadku paliwa 
gazowego m3/100 km (1)

Warunki pozamiejskie: ...... g/km ……l/100 km lub w przypadku paliwa 
gazowego m3/100 km (1)

Wartość uśredniona: ...... g/km ……l/100 km lub w przypadku paliwa 
gazowego m3/100 km (1)

(1) Powtórzyć dla benzyny lub paliwa gazowego w przypadku pojazdu, który może być zasilany zarówno 
benzyną, jak i paliwem gazowym. Pojazdy, w których benzyna używana jest tylko w sytuacjach 
awaryjnych lub do rozruchu silnika, oraz których pojemność zbiornika nie przekracza 15 litrów, będą 
uznawane podczas przeprowadzania testów za pojazdy, które są zasilane wyłącznie paliwem 
gazowym.
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47. Moc podatkowa lub numer(-y) kodu(-ów), jeżeli ma(-ją) zastosowanie:

Belgia:............................ Republika Czeska: .......... Dania:.............................

Niemcy: ........................ Estonia: ......................... Grecja:............................

Hiszpania: ...................... Francja: .......................... Irlandia: .........................

Włochy: ......................... Cypr: ............................. Łotwa: ............................

Litwa:............................. Luksemburg: .................. Węgry: ...........................

Malta: ............................ Niderlandy: .................... Austria: ..........................

Polska: .......................... Portugalia: .................... Słowenia: ......................

Słowacja: ...................... Finlandia: ...................... Szwecja: ........................

Zjednoczone Królestwo:

48.1. Homologacja typu WE pojazdu w zakresie wymagań do przewozu towarów 

niebezpiecznych: tak/klasa(-y): ……/nie (l)

48.2. Homologacja typu WE pojazdu w zakresie wymagań do przewozu niektórych gatunków 

zwierząt: tak/klasa(-y): ……/nie (l)

50. Uwagi1:

51. Odstępstwa:.........................................................................................................................

  

1 Jeżeli pojazd jest wyposażony w urządzenie radarowe bliskiego zasięgu w paśmie 24 GHz
zgodnie z decyzją 2005/50/WE, producent zaznacza w tym miejscu: „Pojazd wyposażony w 
urządzenie radarowe bliskiego zasięgu w paśmie 24 GHz”.
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Strona 2

Dla kompletnych lub skompletowanych pojazdów kategorii O1, O2, O3 i O4

1. Liczba osi: ...... i kół: ......

3. Rozstaw osi: ...... mm

5. Rozstaw kół osi: 1. ...... mm 2. ...... mm 3. ...... mm

6.1. Długość: ...... mm

6.4. Odległość pomiędzy środkiem urządzenia sprzęgającego a tylnym obrysem pojazdu: ...... mm

6.5. Długość przestrzeni ładunkowej: ...... mm

7.1. Szerokość: ...... mm

8. Wysokość: ...... mm

10.3. Powierzchnia pionowego rzutu pojazdu na podłoże (wyłącznie dla O2, O3 i O4): ...... m²

11. Zwis tylny: ...... mm

12.1. Masa pojazdu gotowego do jazdy: ...... kg

14.1. Technicznie dopuszczalna maksymalna masa całkowita pojazdu: ...... kg

14.5. Rozkład tej masy na osie i, w przypadku naczepy lub przyczepy z osią centralną, także na 

punkt sprzęgu: 1. ...... kg 2. ...... kg 3. ...... kg punkt sprzęgu: ...... kg

14.6. Technicznie dopuszczalna maksymalna masa przypadająca na każdą oś/grupę osi: 1. ...... 

kg 2. ...... kg 3. ...... i, w przypadku naczepy lub przyczepy z osią centralną, także na punkt 

sprzęgu: ...... kg
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15. Położenie osi podnoszonej(-ych) lub obciążalnej(-ych): ................

19.2. Dla urządzeń sprzęgających klas B, D, E i H: maksymalna masa pojazdu ciągnącego (T) 

lub zespołu pojazdów (jeżeli T < 32 000 kg): ...... kg

32. Opony i koła: Oś 1: ...... Oś 2: ...... Oś 3: ......

33.2. Oś (osie) mająca(-e) zawieszenie pneumatyczne lub równoważne do pneumatycznego:

tak/nie (l)

34. Układ kierowniczy, sposób wspomagania:...........................................................................

35. Krótki opis układu hamulcowego: .......................................................................................

37. Rodzaj nadwozia: ................................................................................................................

39. Pojemność zbiornika (wyłącznie dla cystern): ...... m³

43.2. Znak homologacji urządzenia sprzęgającego: ......................................................................

47. Moc podatkowa lub numer(-y) kodu(-ów), jeżeli ma(-ją) zastosowanie:

Belgia:............................ Republika Czeska: .......... Dania:.............................

Niemcy: ........................ Estonia: ......................... Grecja:............................

Hiszpania: ...................... Francja: .......................... Irlandia: .........................

Włochy: ......................... Cypr: ............................. Łotwa: ............................

Litwa:............................. Luksemburg: .................. Węgry: ...........................

Malta: ............................ Niderlandy: .................... Austria: ..........................

Polska: .......................... Portugalia: .................... Słowenia: ......................

Słowacja: ...................... Finlandia: ...................... Szwecja: ........................

Zjednoczone Królestwo:



9911/3/06 REV 3 PAW/abs 23
ZAŁĄCZNIK IX DG C I 1A PL

48.1. Homologacja typu WE pojazdu w zakresie wymagań do przewozu towarów 

niebezpiecznych: tak/klasa(-y): ……/nie (1)

48.2. Homologacja typu WE pojazdu w zakresie wymagań do przewozu niektórych gatunków 

zwierząt: tak /klasa(-y): ……/nie (l)

50. Uwagi1:

51. Odstępstwa:.........................................................................................................................

  

1 Jeżeli pojazd jest wyposażony w urządzenie radarowe bliskiego zasięgu w paśmie 24 GHz
zgodnie z decyzją 2005/50/WE, producent zaznacza w tym miejscu: „Pojazd wyposażony w 
urządzenie radarowe bliskiego zasięgu w paśmie 24 GHz”.
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CZĘŚĆ II

CERTYFIKAT ZGODNOŚCI WE

dla pojazdów niekompletnych

(Maksymalny format: A4 (210 x 297 mm) lub folder formatu A4)

Strona 1

Niżej podpisany: ...............................................................................................................................

(imię i nazwisko)

niniejszym zaświadcza, że pojazd:

0.1. Marka (nazwa handlowa producenta): .................................................................................

0.2. Typ:.....................................................................................................................................

wariant (2): ..........................................................................................................................

wersja (2):............................................................................................................................

0.2.1. Oznaczenie(-a) handlowe (jeżeli istnieje(-ą)):......................................................................

0.4. Kategoria:............................................................................................................................

0.5. Nazwa i adres producenta pojazdu podstawowego:..............................................................

Nazwa i adres producenta ostatniego etapu budowy pojazdu (1): ...............................................
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0.6. Położenie tabliczek znamionowych: ....................................................................................

Numer identyfikacyjny pojazdu:..........................................................................................

Położenie numeru identyfikacyjnego pojazdu na podwoziu:

wyprodukowany w oparciu o typ(-y) pojazdu opisany(-e) w świadectwie homologacji typu WE (1)

Pojazd podstawowy: Producent:........................................

Numer homologacji typu WE: ........................................

Data: ........................................

Etap 2: Producent: ..................................................................................

Numer homologacji typu WE: ........................................

Data: ........................................

odpowiada pod każdym względem niekompletnemu typowi opisanemu w

świadectwie homologacji typu WE nr: ........................................

Data: ........................................

Pojazd nie może być zarejestrowany na stałe bez dalszych czynności homologacyjnych typu WE.

............................................................................................................................................

(Miejscowość) (Data) (Podpis) (Stanowisko)

Załączniki: certyfikat zgodności dla każdego etapu.
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Strona 2

Dla niekompletnych pojazdów kategorii M1

(Wartości i jednostki podane poniżej są wzięte z dokumentacji homologacyjnej typu odpowiednich 

aktów prawnych. W razie badania zgodności produkcji należy je sprawdzać według metod 

podanych w odpowiednich aktach prawnych przy uwzględnieniu tolerancji testów zgodności 

produkcji podanych w tych aktach prawnych.)

1. Liczba osi: ….. i kół: ......

2. Osie napędzane: ..................................................................................................................

3. Rozstaw osi: ......mm

5. Rozstaw kół osi: 1. ......mm 2. ......mm 3. ...... mm

6.2. Maksymalna dopuszczalna długość skompletowanego pojazdu: ......mm

7.2. Maksymalna dopuszczalna szerokość skompletowanego pojazdu: ......mm

9.1. Wysokość położenia środka masy: ......mm

9.2. Maksymalna dopuszczalna wysokość środka masy skompletowanego pojazdu: ......mm

9.3. Minimalna dopuszczalna wysokość środka masy skompletowanego pojazdu: ......mm

13.1. Minimalna dopuszczalna masa skompletowanego pojazdu: ......kg

13.2. Rozkład tej masy na osie: 1. ...... kg 2. ...... kg 3. ...... kg
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14.1. Technicznie dopuszczalna maksymalna masa całkowita pojazdu: ......kg

14.2. Rozkład tej masy na osie: 1. ...... kg 2. ...... kg 3. ...... kg

14.3. Technicznie dopuszczalna masa przypadająca na każdą oś: 1. ...... kg 2. ...... kg 3. ...... kg

16. Maksymalne obciążenie dachu: ......kg

17. Maksymalna masa przyczepy (z hamulcem): ...... kg (bez hamulca): ......kg

18. Maksymalna masa zespołu pojazdów: ......kg

19.1. Maksymalne obciążenie pionowe na urządzeniu sprzęgającym dla przyczepy: ...... kg

20. Producent silnika: ................................................................................................................

21. Kod fabrycznysilnika oznaczony na silniku: ........................................................................

22. Zasada działania: .................................................................................................................

22.1. Wtrysk bezpośredni paliwa: tak/nie (l)

23. Liczba i układ cylindrów: ....................................................................................................

24. Pojemność skokowa silnika: ......cm3

25. Paliwo: ................................................................................................................................

26. Maksymalna moc netto silnika: ...... kW przy ...... min-1

27. Sprzęgło (rodzaj): ................................................................................................................
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28. Skrzynia biegów (rodzaj):....................................................................................................

29. Przełożenia na biegach: 1. ...... 2. ...... 3. ...... 4. ...... 5. ...... 6. ......

30. Przełożenie przekładni głównej: ..........................................................................................

32. Opony i koła: Oś 1: ……Oś 2: ……Oś 3: ......

34. Układ kierowniczy, sposób wspomagania:...........................................................................

35. Krótki opis układu hamulcowego: .......................................................................................

41. Liczba i rozmieszczenie drzwi: ............................................................................................

42.1. Liczba i rozmieszczenie miejsc siedzących:.........................................................................

43.1. Znak homologacji typu WE urządzenia sprzęgającego, jeżeli jest zamontowane:.................

43.3. Typy lub klasy urządzeń sprzęgających, które mogą zostać zamontowane:..........................

43.4. Wartości charakterystyczne (1): D…… / V...... / S...... / U......

45. Poziom hałasu:

Numer bazowego aktu prawnego i ostatniego zmieniającego aktu prawnego mającego

zastosowanie do homologacji. W przypadku aktu prawnego z dwoma lub więcej etapami 

wykonania wskazać również etap wykonania:.............

Na postoju: ...... dB(A) przy prędkości obrotowej silnika ...... min-1

Podczas jazdy: ...... dB(A)
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46.1. Toksyczność spalin (6):

Numer bazowego aktu prawnego i ostatniego zmieniającego aktu prawnego mającego

zastosowanie do homologacji typu WE. W przypadku aktu prawnego z dwoma lub więcej 

etapami wykonania wskazać również etap wykonania:.............

1. Typ badania:................

CO: ...... CH: ...... NOx: ...... CH + NOx: ......

Dymienie (skorygowana wartość współczynnika absorpcji (m-1)): Cząstki stałe:......

2. Tyb badania (jeżeli ma zastosowanie):................

CO: ...... NOx: ...... NMCH: ...... TCH:.... CH4: ...... Cząstki stałe: ......

47. Moc podatkowa lub numer(-y) kodu(-ów), jeżeli ma(-ją) zastosowanie:

Belgia:............................ Republika Czeska: .......... Dania:.............................

Niemcy: ........................ Estonia: ......................... Grecja:............................

Hiszpania: ...................... Francja: .......................... Irlandia: .........................

Włochy: ......................... Cypr: ............................. Łotwa: ............................

Litwa:............................. Luksemburg: .................. Węgry: ...........................

Malta: ............................ Niderlandy: .................... Austria: ..........................

Polska: .......................... Portugalia: .................... Słowenia: ......................

Słowacja: ...................... Finlandia: ...................... Szwecja: ........................

Zjednoczone Królestwo:
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49. Podwozie zaprojektowane wyłącznie dla pojazdu terenowego: tak/nie (l)

50. Uwagi1:

51. Odstępstwa:.........................................................................................................................

  

1 Jeżeli pojazd jest wyposażony w urządzenie radarowe bliskiego zasięgu w paśmie 24 GHz
zgodnie z decyzją 2005/50/WE, producent zaznacza w tym miejscu: „Pojazd wyposażony w 
urządzenie radarowe bliskiego zasięgu w paśmie 24 GHz”.
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Strona 2

Dla niekompletnych pojazdów kategorii M2 i M3

(Wartości i jednostki podane poniżej są wzięte z dokumentacji homologacyjnej typu WE 

odpowiednich aktów prawnych. W razie badania zgodności produkcji należy je sprawdzać według 

metod podanych w odpowiednich aktach prawnych przy uwzględnieniu tolerancji testów zgodności 

produkcji podanych w tych aktach prawnych.)

1. Liczba osi: ...... i kół: ......

2. Osie napędzane: ......

3. Rozstaw osi: ...... mm

5. Rozstaw kół osi: 1. ...... mm 2. ...... mm 3. ...... mm 4. ...... mm

6.2. Maksymalna dopuszczalna długość skompletowanego pojazdu: ...... mm

6.3. Odległość między przednim obrysem pojazdu a środkiem urządzenia sprzęgającego: ...... mm

7.2. Maksymalna dopuszczalna szerokość skompletowanego pojazdu: ...... mm

9.1. Wysokość położenia środka masy: ...... mm

9.2. Maksymalna dopuszczalna wysokość położenia środka masy skompletowanego pojazdu:

...... mm

9.3. Minimalna dopuszczalna wysokość położenia środka masy skompletowanego pojazdu: ...... 

mm

12.3. Masa samego podwozia: ...... kg
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13.1. Minimalna dopuszczalna masa skompletowanego pojazdu: ...... kg

13.2. Rozkład tej masy na osie: 1. ...... kg 2. ...... kg 3. ...... kg 4. ...... kg

14.1. Technicznie dopuszczalna maksymalna masa całkowita pojazdu: ...... kg

14.2. Rozkład tej masy na osie: 1. ...... kg 2. ...... kg 3. ...... kg 4. ...... kg

14.4. Technicznie dopuszczalna masa przypadająca na każdą oś/grupę osi:

1. ...... kg 2. ...... kg 3. ...... kg 4. ...... kg

16. Maksymalne obciążenie dachu: ...... kg

17. Maksymalna masa przyczepy (z hamulcem): ...... kg; (bez hamulca): ...... kg

18. Technicznie dopuszczalna maksymalna masa całkowita zespołu pojazdów ……kg

19.1. Technicznie dopuszczalna maksymalne obciążenie na urządzeniu sprzęgającym pojazdu 

……kg

20. Producent silnika: ................................................................................................................

21. Kod fabryczny silnika:.........................................................................................................

22. Zasada działania silnika:......................................................................................................

22.1. Wtrysk bezpośredni paliwa: tak/nie (l)

23. Liczba i układ cylindrów: ....................................................................................................

24. Pojemność skokowa silnika: ...... cm³
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25. Paliwo: ................................................................................................................................

26. Maksymalna moc netto silnika: ...... kW przy ...... min-1

27. Sprzęgło (rodzaj): ................................................................................................................

28. Skrzynia biegów (rodzaj):....................................................................................................

29. Przełożenia na biegach: 1. ...... 2. ...... 3. ...... 4. ...... 5. ...... 6. ......

30. Przełożenie przekładni głównej: ......

32. Opony i koła: Oś 1: ...... Oś 2: ...... Oś 3: ...... Oś 4: ......

33.1. Oś (osie) napędowa(-e) mająca(-e) zawieszenie pneumatyczne lub równoważne do 

pneumatycznego: tak/nie (l)

34. Układ kierowniczy, sposób wspomagania:...........................................................................

35. Krótki opis układu hamulcowego: .......................................................................................

36. Ciśnienie w przewodzie zasilającym układ hamulcowy przyczepy: ...... barów

41. Liczba i rozmieszczenie drzwi: ............................................................................................

43.1. Znak homologacji urządzenia sprzęgającego, jeżeli zamontowane: ......

43.3. Typy lub klasy urządzeń sprzęgających, które mogą zostać zamontowane:..........................

43.4. Wartości charakterystyczne (1): D...... / V...... / S...... / U......
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45. Poziom hałasu:

Numer bazowego aktu prawnego i ostatniego zmieniającego aktu prawnego mającego

zastosowanie do homologacji. W przypadku aktu prawnego z dwoma lub więcej etapami 

wykonania wskazać również etap wykonania: .....................................................................

Na postoju: ...... dB(A) przy prędkości obrotowej silnika ...... min-1

Podczas jazdy: ...... dB(A)

46.1. Toksyczność spalin (6): ...... Numer bazowego aktu prawnego i ostatniego zmieniającego 

aktu prawnego mającego zastosowanie do homologacji typu WE. W przypadku aktu 

prawnego z dwoma lub więcej etapami wykonania wskazać również etap wykonania: ........

1. Typ badania:....................................................................................................................

CO: ...... CH: ...... NOx: ...... CH + NOx: ......

Dymienie (skorygowana wartość współczynnika absorpcji (m-1)):… Cząstki stałe: ......

2. Tyb badania (jeżeli ma zastosowanie):................

CO: ...... NOx: ...... NMCH: ...... TCH:...... CH4: ...... Cząstki stałe: ......
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47. Moc podatkowa lub numer(-y) kodu(-ów), jeżeli ma(-ją) zastosowanie:

Belgia:............................ Republika Czeska: .......... Dania:.............................

Niemcy: ........................ Estonia: ......................... Grecja:............................

Hiszpania: ...................... Francja: .......................... Irlandia: .........................

Włochy: ......................... Cypr: ............................. Łotwa: ............................

Litwa:............................. Luksemburg: .................. Węgry: ...........................

Malta: ............................ Niderlandy: .................... Austria: ..........................

Polska: .......................... Portugalia: .................... Słowenia: ......................

Słowacja: ...................... Finlandia: ...................... Szwecja: ........................

Zjednoczone Królestwo:
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49. Podwozie przeznaczone wyłącznie dla pojazdu terenowego: tak/nie (l)

50. Uwagi1:

51. Odstępstwa:.........................................................................................................................

  

1 Jeżeli pojazd jest wyposażony w urządzenie radarowe bliskiego zasięgu w paśmie 24 GHz
zgodnie z decyzją 2005/50/WE, producent zaznacza w tym miejscu: „Pojazd wyposażony w 
urządzenie radarowe bliskiego zasięgu w paśmie 24 GHz”.
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Strona 2

Dla niekompletnych pojazdów kategorii N1, N2 i N3

(Wartości i jednostki podane poniżej są wzięte z dokumentacji homologacyjnej typu WE 

odpowiednich aktów prawnych. W razie badania zgodności produkcji należy je sprawdzać według 

metod podanych w odpowiednich aktach prawnych przy uwzględnieniu tolerancji testów zgodności 

produkcji podanych w tych aktach prawnych.)

1. Liczba osi: ...... i kół: ......

2. Osie napędzane: ......

3. Rozstaw osi: ...... mm

4.2. Obciążenie siodła pojazdu ciągnącego naczepy (maksymalne i minimalne): ...... mm

5. Rozstaw kół osi: 1. ...... mm 2. ...... mm 3. ...... mm 4. ...... mm

6.2. Maksymalna dopuszczalna długość skompletowanego pojazdu: ...... mm

6.3. Odległość między przednim obrysem pojazdu a środkiem urządzenia sprzęgającego: ...... mm

7.2. Maksymalna dopuszczalna szerokość skompletowanego pojazdu: ...... mm

9.1. Wysokość położenia środka masy: ...... mm

9.2. Maksymalna dopuszczalna wysokość położenia środka masy skompletowanego pojazdu:

...... mm

9.3. Minimalna dopuszczalna wysokość położenia środka masy skompletowanego pojazdu: ...... 

mm
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12.3. Masa samego podwozia: ...... kg

13.1. Minimalna dopuszczalna masa skompletowanego pojazdu: ...... kg

13.2. Rozkład tej masy na osie: 1. ...... kg 2. ...... kg 3. ...... kg 4. ...... kg

14.1. Technicznie dopuszczalna maksymalna masa całkowita pojazdu: ...... kg

14.2. Rozkład tej masy na osie: 1. ...... kg 2. ...... kg 3. ...... kg 4. ...... kg

14.4. Technicznie dopuszczalna masa przypadająca na każdą oś/grupę osi:

1. ...... kg 2. ...... kg 3. ...... kg 4. ...... kg

15. Położenie osi podnoszonej(-ych) lub obciążalnej(-ych):................

17. Technicznie dopuszczalna maksymalna masa ciągnięta przez pojazd silnikowy

w przypadku

17.1. Przyczepy z wózkiem skrętnym:..........................................................................................

17.2. Naczepy: .............................................................................................................................

17.3. Przyczepy z osią centralną: ...............

17.4. Maksymalna masa przyczepy (bez hamulca): ...... kg

18. Maksymalna masa zespołu pojazdów: ...... kg

19.1. Maksymalne obciążenie pionowe na urządzeniu sprzęgającym dla przyczepy: ...... kg

20. Producent silnika: ................................................................................................................

21. Kod fabryczny silnika:.........................................................................................................



9911/3/06 REV 3 PAW/abs 39
ZAŁĄCZNIK IX DG C I 1A PL

22. Zasada działania silnika:......................................................................................................

22.1. Wtrysk bezpośredni paliwa: tak/nie (l)

23. Liczba i układ cylindrów: ....................................................................................................

24. Pojemność skokowa silnika: ...... cm³

25. Paliwo: ................................................................................................................................

26. Maksymalna moc netto: ...... kW przy ...... min-1

27. Sprzęgło (rodzaj):

28. Skrzynia biegów (rodzaj):....................................................................................................

29. Przełożenia na biegach: 1. ...... 2. ...... 3. ...... 4. ...... 5. ...... 6. ......

30. Przełożenie przekładni głównej: ..........................................................................................

32. Opony i koła: Oś 1: ...... Oś 2: ...... Oś 3: ...... Oś 4: ......

33.1. Oś (osie) napędowa(-e) mająca(-e) zawieszenie pneumatyczne lub równoważne do 

pneumatycznego: tak/nie (l)

34. Układ kierowniczy, sposób wspomagania:...........................................................................

35. Krótki opis układu hamulcowego: .......................................................................................

36. Ciśnienie w przewodzie zasilającym układ hamulcowy przyczepy: ...... barów

41. Liczba i rozmieszczenie drzwi: ............................................................................................
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42.1. Liczba i rozmieszczenie miejsc siedzących:.........................................................................

43.1. Znak homologacji typu WE urządzenia sprzęgającego, jeżeli jest zamontowane:.................

43.3. Typy lub klasy urządzeń sprzęgających, które mogą zostać zamontowane:..........................

43.4. Wartości charakterystyczne (1): D...... / V...... / S...... / U......

45. Poziom hałasu:

Numer bazowego aktu prawnego i ostatniego zmieniającego aktu prawnego mającego

zastosowanie do homologacji. W przypadku aktu prawnego z dwoma lub więcej etapami 

wykonania wskazać również etap wykonania: .....................................................................

Na postoju: ...... dB(A) przy prędkości obrotowej silnika ...... min-1

Podczas jazdy: ...... dB(A)

46.1. Toksyczność spalin (6): Numer bazowego aktu prawnego i ostatniego zmieniającego aktu 

prawnego mającego zastosowanie do homologacji typu WE. W przypadku aktu prawnego

z dwoma lub więcej etapami wykonania wskazać również etap wykonania: ........................

1. Typ badania:....................................................................................................................

CO: ...... CH: ...... NOx: ...... CH + NOx: ......

Dymienie (skorygowana wartość współczynnika absorpcji (m 1)):… Cząstki stałe: ......

2. Typ badania (jeżeli ma zastosowanie):................

CO: ...... NOx: ...... NMCH: ...... CH4: …… Cząstki stałe: ......
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47. Moc podatkowa lub numer(-y) kodu(-ów), jeżeli ma(-ją) zastosowanie:

Belgia:............................ Republika Czeska: .......... Dania:.............................

Niemcy: ......................... Estonia: ......................... Grecja:............................

Hiszpania: ...................... Francja: .......................... Irlandia: .........................

Włochy: ......................... Cypr: ............................. Łotwa: ............................

Litwa:............................. Luksemburg: .................. Węgry: ...........................

Malta: ............................ Niderlandy: .................... Austria: ..........................

Polska: .......................... Portugalia: .................... Słowenia: ......................

Słowacja: ...................... Finlandia: ...................... Szwecja: ........................

Zjednoczone Królestwo:

48.1. Homologacja typu WE pojazdu w zakresie wymagań do przewozu towarów 

niebezpiecznych: tak/klasa(-y): ……/nie (l)

48.2. Homologacja typu WE pojazdu w zakresie wymagań do przewozu niektórych gatunków 

zwierząt: tak/klasa(-y): ……/nie (l)

49. Podwozie zaprojektowane wyłącznie dla pojazdu terenowego: tak/nie (l)

50. Uwagi1:

51. Odstępstwa:.........................................................................................................................

  

1 Jeżeli pojazd jest wyposażony w urządzenie radarowe bliskiego zasięgu w paśmie 24 GHz
zgodnie z decyzją 2005/50/WE, producent zaznacza w tym miejscu: „Pojazd wyposażony w 
urządzenie radarowe bliskiego zasięgu w paśmie 24 GHz”.
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Strona 2

Dla niekompletnych pojazdów kategorii O1, O2, O3 i O4

1. Liczba osi: ...... i kół: ......

3. Rozstaw osi: ...... mm

5. Rozstaw kół osi: 1. ...... mm 2. ...... mm 3. ...... mm

6.2. Maksymalna dopuszczalna długość skompletowanego pojazdu: ...... mm

6.4. Odległość pomiędzy środkiem urządzenia sprzęgającego a tylnym obrysem pojazdu: ...... mm

7.2. Maksymalna dopuszczalna szerokość skompletowanego pojazdu: ...... mm

9.1. Wysokość położenia środka masy: ...... mm

9.2. Maksymalna dopuszczalna wysokość położenia środka masy skompletowanego pojazdu:

...... mm

9.3. Minimalna dopuszczalna wysokość położenia środka masy skompletowanego pojazdu: ...... 

mm

12.3. Masa samego podwozia: ...... kg

13.1. Minimalna dopuszczalna masa skompletowanego pojazdu: ...... kg

13.2. Rozkład tej masy na osie: 1. ...... kg 2. ...... kg 3. ...... kg

14.1. Technicznie dopuszczalna maksymalna masa całkowita pojazdu. ...... kg

14.5. Rozkład tej masy na poszczególne osie i, w przypadku naczepy lub przyczepy z osią 

centralną, obciążenie sprzęgu: 1. ...... kg 2. ...... kg 3. ...... kg punkt sprzęgu: ...... kg
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14.6. Technicznie dopuszczalna masa przypadająca na każdą oś/grupę osi: 1. ...... kg 2. ...... kg 3.

...... i, w przypadku naczepy lub przyczepy z osią centralną, obciążenie także na punkt 

sprzęgu: ...... kg

15. Położenie osi podnoszonej(-ych) lub obciążalnej(-ych): ................

19.2. Dla urządzeń sprzęgających klas B, D, E i H: maksymalna masa pojazdu ciągnącego (T) 

lub zespołu pojazdów (jeżeli T < 32 000 kg): ...... kg

32. Opony i koła: Oś 1: ...... Oś 2: ...... Oś 3: ......

33.2. Oś (osie) mająca(-e) zawieszenie pneumatyczne lub równoważne do pneumatycznego:

tak/nie (l)

34. Układ kierowniczy, sposób wspomagania:...........................................................................

35. Krótki opis układu hamulcowego: .......................................................................................

43.2. Znak homologacji typu WE urządzenia sprzęgającego, jeżeli jest zamontowane:.................

43.3. Typy lub klasy urządzeń sprzęgających, które mogą zostać zamontowane:..........................

43.4. Wartości charakterystyczne (1): D...... / V...... / S...... / U......

47. Moc podatkowa lub numer(-y) kodu(-ów), jeżeli ma(-ją) zastosowanie:

Belgia:............................ Republika Czeska: .......... Dania:.............................

Niemcy: ........................ Estonia: ......................... Grecja:............................

Hiszpania: ...................... Francja: .......................... Irlandia: .........................

Włochy: ......................... Cypr: ............................. Łotwa: ............................

Litwa:............................. Luksemburg: .................. Węgry: ...........................

Polska: .......................... Portugalia: .................... Słowenia: ......................

Słowacja: ...................... Finlandia: ...................... Szwecja: ........................

Zjednoczone Królestwo:
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48.1. Homologacja typu WE pojazdu w zakresie wymagań do przewozu towarów 

niebezpiecznych: tak/klasa(-y): ……/nie (l)

48.2. Homologacja typu WE pojazdu w zakresie wymagań do przewozu niektórych gatunków 

zwierząt: tak/klasa(-y): ……/nie (l)

50. Uwagi1:

51. Odstępstwa:.........................................................................................................................

  

1 Jeżeli pojazd jest wyposażony w urządzenie radarowe bliskiego zasięgu w paśmie 24 GHz
zgodnie z decyzją 2005/50/WE, producent zaznacza w tym miejscu: „Pojazd wyposażony w 
urządzenie radarowe bliskiego zasięgu w paśmie 24 GHz”.
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ZAŁĄCZNIK X

ZGODNOŚĆ PROCEDUR PRODUKCYJNYCH

0. CELE

Zachowywanie zgodności procedur produkcyjnych ma na celu zapewnienie tego, by każdy 

produkowany pojazd, układ, część i oddzielny zespół techniczny był zgodny 

z homologowanym typem.

Procedury te zawsze zawierają ocenę systemów zarządzania jakością, określoną jako ocena 

wstępna1, oraz weryfikację przedmiotu homologacji i kontrole odnoszące się do 

produktów, określone jako uzgodnienia dotyczące zgodności produktów.

1. OCENA WSTĘPNA

1.1. Przed udzieleniem homologacji typu WE organ udzielający homologacji państwa 

członkowskiego musi zweryfikować, czy istnieją zadowalające warunki i procedury 

mające na celu skuteczną kontrolę, aby znajdujące się w produkcji części, układy, 

oddzielne zespoły techniczne lub pojazdy były zgodne z homologowanym typem.

  

1 Wytyczne dotyczące planowania i przeprowadzenia oceny znajdują się w normie 
zharmonizowanej ISO 10011, części 1, 2 i 3, 1991.
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1.2. Wymagania w pkt. 1.1 muszą być zweryfikowane pod względem wymagań organu 

udzielającego homologacji typu WE.

Organowi temu wystarczy ocena wstępna wraz z wstępnymi uzgodnieniami dotyczącymi 

zgodności produktu opisanymi w pkt. 2 z uwzględnieniem, jeżeli jest to niezbędne, 

jednego z uzgodnień opisanych w pkt. 1.2.1-1.2.3 lub kombinacji tych uzgodnień w całości 

lub częściowo, stosownie do sytuacji.

1.2.1. Rzeczywistą ocenę wstępną lub weryfikację uzgodnień dotyczących zgodności produktu 

przeprowadza organ udzielający homologacji typu WE lub mianowany organ działający 

w imieniu organu udzielającego homologacji typu WE.

1.2.1.1. Podczas rozpatrywania zakresu oceny początkowej, którą należy przeprowadzić, organ 

udzielający homologacji może wziąć pod uwagę dostępne informacje odnoszące się do:

− świadectwa producenta, opisanego w pkt. 1.2.3, które nie zostało zakwalifikowane 

lub uznane na podstawie tego podpunktu,

− w przypadku homologacji typu WE części lub oddzielnego zespołu technicznego, 

oceny systemu jakości przeprowadzane przez producenta(-ów) pojazdu w zakładach 

producenta elementu składowego lub zespołu technicznego, zgodnie z jednym lub 

większą liczbą specyfikacji przemysłowych spełniających wymagania normy 

zharmonizowanej EN ISO 9002-1994 lub EN ISO 9001–2000, z dozwolonym 

wyłączeniem wymagań związanych z pojęciami projektowania i rozwoju, pkt 7.3 

„Zadowolenie klienta i stałe ulepszanie”.
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1.2.2. Rzeczywista ocena wstępna lub weryfikacja uzgodnień dotyczących zgodności produktu 

może być również przeprowadzona przez organ udzielający homologacji typu WE innego 

państwa członkowskiego lub mianowany organ wyznaczony do tego celu przez organ 

udzielający homologacji typu WE. W takim przypadku organ udzielający homologacji 

typu WE tego państwa członkowskiego przygotowuje oświadczenie zgodności, 

przedstawiające w zarysie obszary oraz urządzenia produkcyjne objęte jego zakresem jako 

istotne dla homologacji typu WE produktu(-ów) oraz odnoszące się do dyrektywy lub 

rozporządzenia, zgodnie z którymi produkty te mają zostać homologowane1. Po 

otrzymaniu wniosku o wydanie oświadczenia zgodności przez organ udzielający 

homologacji typu WE państwa członkowskiego udzielającego homologacji typu WE, 

organ udzielający homologacji typu WE innego państwa członkowskiego niezwłocznie 

przesyła oświadczenie zgodności lub powiadamia, że nie jest w stanie wydać takiego 

oświadczenia. Oświadczenie zgodności zawiera co najmniej:

Grupę lub spółkę: (np. XYZ samochodowy)

Wyodrębnioną jednostkę: (np. dział europejski)

Fabryki/zakłady: (np. fabryka silników (Zjednoczone Królestwo) 
fabryka pojazdów (Niemcy))

Asortyment pojazdów/części: (np. wszystkie kategorie modeli M1)

Ocenianie obszary: (np. montaż silnika, tłoczenie i montaż karoserii, 
montaż pojazdu)

Badane dokumenty: (np. podręcznik i procedury zapewnienia jakości 
przedsiębiorstwa)

Ocenę: (np. przeprowadzona: 18-30.9.2001)
(np. kontrola planowana na: marzec 2002 r.)

  

1 Np. odpowiednia oddzielna dyrektywa, jeżeli produktem, który ma być homologowany, jest 
układ, część lub zespół techniczny oraz dyrektywa .../.../WE* w przypadku całego pojazdu.

* Dz.U.: proszę wstawić numer niniejszej dyrektywy.
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1.2.3. Organ udzielający homologacji typu WE musi również zaakceptować odpowiednie 

świadectwa producenta zgodne ze zharmonizowaną normą EN ISO 9002-1994 (której 

zakres obejmuje lokalizację produkcji i produktu(-ów), które mają być homologowane) lub 

EN ISO 9001-2000 z dopuszczalnym wyłączeniem wymagań związanych z pojęciami 

projektowania i rozwoju, pkt. 7.3 „Zadowolenie klienta i stałe ulepszanie” lub równoważną 

normą zharmonizowaną spełniającą wymagania dotyczące oceny wstępnej z pkt. 1.2. 

Producent musi dostarczyć szczegóły takiego świadectwa oraz podjąć się poinformowania 

organu udzielającego homologacji typu WE o wszelkich zmianach jego ważności lub 

zakresu.

1.3. Do celów homologacji typu WE całego pojazdu nie trzeba dokonywać powtórnych ocen 

wstępnych przeprowadzanych dla udzielenia homologacji układom, częściom i zespołom 

technicznym, ale uzupełnia się je o ocenę obejmującą lokalizację oraz działalność 

związaną z montażem całego pojazdu, które nie były objęte zakresem poprzednich ocen.
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2. UZGODNIENIA DOTYCZĄCE ZGODNOŚCI PRODUKTÓW

2.1. Każdy pojazd, układ, część lub oddzielny zespół techniczny homologowany na podstawie 

niniejszej dyrektywy lub oddzielnej dyrektywy lub rozporządzenia musi być 

wyprodukowany w sposób zgodny z homologowanym typem, poprzez spełnienie 

wymagań niniejszej dyrektywy lub oddzielnej dyrektywy lub rozporządzenia

wymienionych w kompletnym wykazie ustalonym w załączniku IV lub XI.

2.2. W czasie udzielania homologacji organ udzielający homologacji typu WE państwa 

członkowskiego musi zweryfikować istnienie odpowiednich uzgodnień oraz 

udokumentowanych planów kontroli, które należy uzgodnić z producentem w przypadku 

każdej homologacji, w celu przeprowadzenia w określonych odstępach czasu takich badań 

lub związanych z tym kontroli niezbędnych do weryfikacji trwałej zgodności 

z homologowanym typem, w odpowiednim przypadku zwłaszcza łącznie z badaniami 

wymienionymi w oddzielnych dyrektywach lub rozporządzeniach.

2.3. Posiadacz homologacji typu WE musi w szczególności:

2.3.1. zapewnić istnienie i stosowanie procedur dla skutecznej kontroli zgodności produkcji 

(pojazdów, układów, części lub oddzielnych zespołów technicznych) z homologowanym 

typem;

2.3.2. mieć dostęp do urządzeń badawczych i innych odpowiednich urządzeń niezbędnych do 

sprawdzenia zgodności z każdym homologowanymi typem;

2.3.3. zapewnić, że wyniki badań lub kontroli zostaną zapisane, a załączone dokumenty 

pozostaną dostępne przez okres, który zostanie ustalony w porozumieniu z organem 

udzielającym homologacji. Nie jest wymagane, aby okres taki przekraczał 10 lat;



9911/3/06 REV 3 PAW/abs 6
ZAŁĄCZNIK X DG C I 1A PL

2.3.4. dokonywać analizy wyników każdego typu badania lub kontroli w celu weryfikacji 

i zapewnienia stabilności właściwości produktu, uwzględniając zmienność produkcji 

przemysłowej;

2.3.5. zapewnić, że dla każdego typu produktu przeprowadza się przynajmniej badania kontrolne 

zalecone w niniejszej dyrektywie oraz badania przewidziane w mających tu zastosowanie 

oddzielnych dyrektywach lub rozporządzeniach zawartych w pełnym wykazie ustalonym 

w załączniku IV lub XI;

2.3.6. zapewnić, że dowolny zestaw próbek lub części badanych wykazujących brak zgodności 

podczas omawianego typu badania lub badania kontrolnego stanowi podstawę do 

przeprowadzenia dalszych badań próbek lub badań kontrolnych. Wszystkie niezbędne 

kroki podejmuje się w celu przywrócenia zgodności z odpowiednią produkcją;

2.3.7. w przypadku homologacji typu WE całego pojazdu badania kontrolne określone 

w pkt. 2.3.5 ograniczone są do badań weryfikujących prawidłową specyfikację budowy 

w odniesieniu do homologacji, w szczególności do dokumentu informacyjnego 

ustanowionego w załączniku III oraz do informacji wymaganych dla uzyskania świadectw 

zgodności znajdujących się w załączniku IX do niniejszej dyrektywy.

3. UZGODNIENIA DOTYCZĄCE STAŁEJ WERYFIKACJI

3.1. Organ, który udzielił homologacji typu WE, może w dowolnym czasie dokonać 

weryfikacji metod kontroli zgodności stosowanych w każdym z ośrodków produkcyjnych.

3.1.1. Typowe uzgodnienia mają na celu monitorowanie stałej skuteczności procedur ustalonych 

w pkt. 1.2 (ocena wstępna oraz zgodność produktu) niniejszego załącznika.

3.1.1.1. Czynności nadzorujące przeprowadzone przez organ certyfikacyjny (zakwalifikowany 

i uznany, jak jest wymagane w pkt. 1.2.3 niniejszego załącznika) muszą być przyjęte jako 

spełniające wymagania pkt. 3.1.1 w odniesieniu do procedur ustalonych podczas oceny 

wstępnej (pkt 1.2.3).
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3.1.1.2. Normalna częstotliwość weryfikacji dokonywanych przez organ udzielający homologacji 

typu WE (inne niż określone w pkt. 3.1.1.1) jest taka, aby zapewnić, że odpowiednie 

kontrole przeprowadzane zgodnie z sekcją 1 oraz 2 niniejszego załącznika są przedmiotem 

oceny przez okres trwania klimatu zaufania ustanowionego przez organ udzielający 

homologacji.

3.2. Podczas każdej oceny inspektorowi kontroli udostępnia się zapisy badań lub kontroli oraz 

zapisy produkcji; dotyczy to w szczególności zapisu tych badań lub kontroli, które są 

udokumentowane zgodnie z wymaganiami pkt. 2.2 niniejszego załącznika.

3.3. Jeżeli charakter badania jest odpowiedni, inspektor może wybrać próbki wyrywkowo do 

badania w laboratorium producenta (lub, w przypadkach przewidzianych przez oddzielną 

dyrektywę lub rozporządzenie, przez służby techniczne). Minimalną liczbę próbek można 

określić na podstawie wyników weryfikacji własnej producenta.

3.4. Jeśli poziom kontroli wydaje się niewystarczający lub gdy niezbędne wydaje się 

zweryfikowanie ważności badań przeprowadzanych w zastosowaniu pkt. 3.2, inspektor 

musi wybrać próbki do wysłania służbom technicznym, która przeprowadziła badania 

homologacji typu WE.

3.5. W przypadku gdy podczas inspekcji lub oceny stwierdzi się niezadowalające wyniki, organ 

udzielający homologacji typu WE musi zapewnić, że w możliwie najkrótszym czasie 

zostaną podjęte wszelkie niezbędne kroki mające na celu przywrócenie zgodności 

produkcji.
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ZAŁĄCZNIK XI

RODZAJ POJAZDÓW SPECJALNYCH I PRZEPISY ICH DOTYCZĄCE

Dodatek 1

Samochody kempingowe, samochody sanitarne i karawany

Punkt Przedmiot
Odniesienie 

do aktu 
prawnego

M1 ≤ 2 500
(1)kg

M1 > 2 500
(1)kg M2 M3

1 Poziomy hałasu 70/157/EWG H G+H G+H G+H

2 Emisje 70/220/EWG Pyt. G+Q G+Q G+Q

3 Zbiorniki ciekłego 
paliwa/tylne 
zabezpieczenia

70/221/EWG F) F) F) F)

4 Miejsce na tylną 
tablicę rejestracyjną

70/222/EWG X X X X

5 Układ kierowniczy 70/311/EWG X G G G

6 Zamki i zawiasy 70/387/EWG B G+B

7 Dźwiękowe sygnały 
ostrzegawcze

70/388/EWG X X X X

8 Urządzenia 
widzenia 
pośredniego

71/127/EWG X G G G

9 Układy hamulcowe 71/320/EWG X G G G
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Punkt Przedmiot
Odniesienie 

do aktu 
prawnego

M1 ≤ 2 500
(1)kg

M1 > 2 500
(1)kg M2 M3

10 Tłumienie zakłóceń 
radioelektrycznych

72/245/EWG X X X X

11 Dymienie (diesel) 72/306/EWG H H H H

12 Wyposażenie wnętrza 74/60/EWG C G+C

13 Zabezpieczenie przed 
bezprawnym użyciem 
i urządzenie 
unieruchamiające

74/61/EWG X G G G

14 Bezpieczne układy 
kierownicze

74/297/EWG X G

15 Wytrzymałość 
siedzeń

74/408/EWG D G+D G+D G+D

16 Wystające elementy 
zewnętrzne

74/483/EWG X w przypadku 
kabiny;
A dla 

pozostałych 
części

G w przypadku 
kabiny;
A dla 

pozostałych 
części

17 Prędkościomierz 
i bieg wsteczny

75/443/EWG X X X X

18 Tabliczki 
znamionowe

76/114/EWG X X X X

19 Punkty kotwiczenia
pasów 
bezpieczeństwa

76/115/EWG D G+L G+L G+L

20 Instalacja urządzeń 
oświetleniowych 
i sygnalizacji 
świetlnej

76/756/EWG A+N A+G+N 
w przypadku 

kabiny; A+N dla 
pozostałych 

części

A+G+N 
w przypadku 

kabiny; A+N dla 
pozostałych 

części

A+G+N 
w przypadku 

kabiny; A+N dla 
pozostałych 

części

21 Światła odblaskowe 76/757/EWG X X X X

22 Światła obrysowe, 
światła pozycyjne 
przednie (boczne), 
światła pozycyjne 
tylne (boczne), 
światła stopu, światła 
dzienne, światła 
obrysowe boczne

76/758/EWG X X X X

23 Kierunkowskazy 76/759/EWG X X X X
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Punkt Przedmiot
Odniesienie 

do aktu 
prawnego

M1 ≤ 2 500
(1)kg

M1 > 2 500
(1)kg M2 M3

24 Oświetlenie tylnej 
tablicy rejestracyjnej

76/760/EWG X X X X

25 Reflektory (w tym 
żarówki)

76/761/EWG X X X X

26 Przednie reflektory 
przeciwmgielne

76/762/EWG X X X X

27 Haki holownicze 77/389/EWG E E E E

28 Tylne światła 
przeciwmgielne

77/538/EWG X X X X

29 Światła cofania 77/539/EWG X X X X

30 Światła postojowe 77/540/EWG X X X X

31 Pasy bezpieczeństwa 77/541/EWG D G+M G+M G+M

32 Pole widzenia 
z przodu

77/649/EWG X G

33 Oznaczanie urządzeń 
do sterowania i 
kontroli

78/316/EWG X X X X

34 Odszranianie/odmgła
wianie

78/317/EWG X G+O O O

35 Wycieraczki/ 
spryskiwacze

78/318/EWG X G+O O O

36 Systemy grzewcze 2001/56/WE X X X X

37 Osłony kół 78/549/EWG X G

38 Zagłówki 78/932/EWG D G+D

39 Emisja CO2/zużycie 
paliwa

80/1268/EWG brak brak

40 Moc silnika 80/1269/EWG X X X X

41 Emisja z silników 
diesla

88/77/EWG H G+H G+H G+H
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Punkt Przedmiot
Odniesienie 

do aktu 
prawnego

M1 ≤ 2 500
(1)kg

M1 > 2 500
(1)kg M2 M3

44 Masy i wymiary 
(samochody 
osobowe)

92/21/EWG X X

45 Szyby bezpieczne 92/22/EWG J G+J G+J G+J

46 Opony 92/23/EWG X G G G

47 Urządzenia 
ograniczające 
prędkość

92/24/EWG X

48 Masy i wymiary 
(pojazdy inne niż 
określone w pkt. 44)

97/27/WE X X

50 Urządzenia 
sprzęgające

94/20/WE X G G G

51 Palność 95/28/WE G w przypadku 
kabiny;
X dla 

pozostałych 
części

52 Autobusy i autokary 2001/85/WE A A

53 Zderzenie czołowe 96/79/WE brak brak

54 Uderzenie z boku 96/27/WE brak brak

58 Ochrona pieszych 2003/102/WE X

(1) Technicznie dopuszczalna maksymalna masa całkowita pojazdu.
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Dodatek 2

Pojazdy opancerzone

Poz. Przedmiot Odniesienie do 
aktu prawnego M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4

1 Poziomy hałasu 70/157/EWG X X X X X X

2 Emisje 70/220/EWG A A A A A A

3 Zbiorniki ciekłego 
paliwa/tylne 
zabezpieczenia

70/221/EWG X X X X X X X X X X

4 Miejsce na tylną 
tablicę rejestracyjną

70/222/EWG X X X X X X X X X X

5 Układ kierowniczy 70/311/EWG X X X X X X X X X X

6 Zamki i zawiasy 70/387/EWG X X X X

7 Dźwiękowe sygnały 
ostrzegawcze

70/388/EWG A+K A+K A+K A+K A+K A+K

8 Urządzenia widzenia 
pośredniego

71/127/EWG A A A A A A

9 Układy hamulcowe 71/320/EWG X X X X X X X X X X

10 Tłumienie zakłóceń 
radioelektrycznych

72/245/EWG X X X X X X X X X X

11 Dymienie (diesel) 72/306/EWG X X X X X X

12 Wyposażenie 
wnętrza

74/60/EWG A

13 Zabezpieczenie 
przed bezprawnym 
użyciem i urządzenie 
unieruchamiające

74/61/EWG X X X X X X

14 Bezpieczne układy 
kierownicze

74/297/EWG brak brak

15 Wytrzymałość 
siedzeń

74/408/EWG X D D D D D
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Poz. Przedmiot Odniesienie do 
aktu prawnego M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4

16 Wystające elementy 
zewnętrzne

74/483/EWG A

17 Prędkościomierz i 
bieg wsteczny

75/443/EWG X X X X X X

18 Tabliczki 
znamionowe

76/114/EWG X X X X X X X X X X

19 Punkty kotwiczenia
pasów 
bezpieczeństwa

76/115/EWG A A A A A A

20 Instalacja urządzeń 
oświetleniowych 
i sygnalizacji 
świetlnej

76/756/EWG A+N A+N A+N A+N A+N A+N A+N A+N A+N A+N

21 Światła odblaskowe 76/757/EWG X X X X X X X X X X

22 Światła obrysowe, 
światła pozycyjne 
przednie (boczne), 
światła pozycyjne 
tylne (boczne), 
światła stopu, 
światła dzienne, 
światła obrysowe 
boczne

76/758/EWG X X X X X X X X X X

23 Kierunkowskazy 76/759/EWG X X X X X X X X X X

24 Oświetlenie tylnej 
tablicy rejestracyjnej

76/760/EWG X X X X X X X X X X

25 Reflektory (w tym 
żarówki)

76/761/EWG X X X X X X

26 Przednie reflektory 
przeciwmgielne

76/762/EWG X X X X X X

27 Haki holownicze 77/389/EWG A A A A A A

28 Tylne światła 
przeciwmgielne

77/538/EWG X X X X X X X X X X

29 Światła cofania 77/539/EWG X X X X X X X X X X

30 Światła postojowe 77/540/EWG X X X X X X
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Poz. Przedmiot Odniesienie do 
aktu prawnego M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4

31 Pasy bezpieczeństwa 77/541/EWG A A A A A A

32 Pole widzenia z 
przodu

77/649/EWG S

33 Oznaczanie urządzeń 
do sterowania i 
kontroli

78/316/EWG X X X X X X

34 Odszranianie/odmgła
wianie

78/317/EWG A O O O O O

35 Wycieraczki/spryski
wacze

78/318/EWG A O O O O O

36 Systemy grzewcze 2001/56/WE X X X X X X X X X X

37 Osłony kół 78/549/EWG X

38 Zagłówki 78/932/EWG X

39 Emisja CO2/zużycie 
paliwa

80/1268/EWG brak

40 Moc silnika 80/1269/EWG X X X X X X

41 Emisje z silników 
diesla

88/77/EWG A X X X X X

42 Zabezpieczenia 
boczne

89/297/EWG X X X X

43 Osłony 
przeciwrozbryzgowe

91/226/EWG X X X X

44 Masy i wymiary 
(samochody 
osobowe)

92/21/EWG X

45 Szyby bezpieczne 92/22/EWG brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak

46 Opony 92/23/EWG A A A A A A A A A A

47 Urządzenia 
ograniczające 
prędkość

92/24/EWG X X X
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Poz. Przedmiot Odniesienie do 
aktu prawnego M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4

48 Masy i wymiary 
(pojazdy inne niż 
określone w pkt. 44)

97/27/WE X X X X X X X X X

49 Wystające elementy 
zewnętrzne kabin

92/114/EWG A A A

50 Urządzenia 
sprzęgające

94/20/WE X X X X X X X X X X

51 Palność 95/28/WE X

52 Autobusy i autokary 2001/85/WE A A

53 Zderzenie czołowe 96/79/WE brak

54 Uderzenie z boku 96/27/WE brak brak

56 Pojazdy 
przeznaczone do 
przewozu towarów 
niebezpiecznych

98/91/WE X (1) X (1) X (1) X (1) X (1) X (1) X (1)

57 Przednie urządzenie 
zabezpieczające 
przed wjechaniem 
pod pojazd

2000/40/WE X X

58 Ochrona pieszych 2003/102/WE N/A N/A

(1) Wymagania dyrektywy 98/91/WE stosują się tylko wtedy, gdy producent stara się o homologację typu WE pojazdu 
przeznaczonego do transportu towarów niebezpiecznych.
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Dodatek 3

Inne pojazdy specjalne (w tym przyczepy kempingowe)

Wniosek o przyznanie wyłączeń jest dozwolony tylko w sytuacji, gdy producent wykaże w sposób 

zadowalający dla organu udzielającego homologacji, że pojazd, ze względu na swoją szczególną 

funkcję, nie może spełniać wszystkich wymagań.

Poz. Przedmiot Odniesienie do aktu 
prawnego M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4

1 Poziomy hałasu 70/157/EWG H H H H H

2 Emisje 70/220/EWG Pyt. Pyt. Pyt. Pyt. Pyt.

3 Zbiorniki ciekłego 
paliwa/tylne 
zabezpieczenia

70/221/EWG F) F) F) F) F) X X X X

4 Miejsce na tylną tablicę 
rejestracyjną

70/222/EWG A+R A+R A+R A+R A+R A+R A+R A+R A+R

5 Układ kierowniczy 70/311/EWG X X X X X X X X X

6 Zamki i zawiasy 70/387/EWG B B B

7 Dźwiękowe sygnały 
ostrzegawcze

70/388/EWG X X X X X

8 Pole widzenia do tyłu 71/127/EWG X X X X X

9 Układy hamulcowe 71/320/EWG X X X X X X X X X

10 Tłumienie zakłóceń 
radioelektrycznych

72/245/EWG X X X X X X X X X

11 Dymienie (diesel) 72/306/EWG H H H H H

13 Zabezpieczenie przed 
bezprawnym użyciem i 
urządzenie 
unieruchamiające

74/61/EWG X X X X X

14 Bezpieczne układy 
kierownicze

74/297/EWG X
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Poz. Przedmiot Odniesienie do aktu 
prawnego M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4

15 Wytrzymałość siedzeń 74/408/EWG D D D D D

17 Prędkościomierz i bieg 
wsteczny

75/443/EWG X X X X X

18 Tabliczki znamionowe 76/114/EWG X X X X X X X X X

19 Punkty kotwiczenia
pasów bezpieczeństwa

76/115/EWG D D D D D

20 Instalacja urządzeń 
oświetleniowych i 
sygnalizacji świetlnej

76/756/EWG A+N A+N A+N A+N A+N A+N A+N A+N A+N

21 Światła odblaskowe 76/757/EWG X X X X X X X X X

22 Światła obrysowe, 
światła pozycyjne 
przednie (boczne), 
światła pozycyjne tylne 
(boczne), światła stopu, 
światła dzienne, światła 
obrysowe boczne

76/758/EWG X X X X X X X X X

23 Kierunkowskazy 76/759/EWG X X X X X X X X X

24 Oświetlenie tylnej 
tablicy rejestracyjnej

76/760/EWG X X X X X X X X X

25 Reflektory (w tym 
żarówki)

76/761/EWG X X X X X

26 Przednie reflektory 
przeciwmgielne

76/762/EWG X X X X X

27 Haki holownicze 77/389/EWG A A A A A

28 Tylne światła 
przeciwmgielne

77/538/EWG X X X X X X X X X

29 Światła cofania 77/539/EWG X X X X X X X X X

30 Światła postojowe 77/540/EWG X X X X X

31 Pasy bezpieczeństwa 77/541/EWG D D D D D
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Poz. Przedmiot Odniesienie do aktu 
prawnego M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4

33 Oznaczanie urządzeń do 
sterowania i kontroli

78/316/EWG X X X X X

34 Odszranianie/odmgławi
anie

78/317/EWG O O O O O

35 Wycieraczki/spryskiwac
ze

78/318/EWG O O O O O

36 Systemy grzewcze 2001/56/WE X X X X X X X X X

40 Moc silnika 80/1269/EWG X X X X X

41 Emisje z silników diesla 88/77/EWG H H H H H

42 Zabezpieczenia boczne 89/297/EWG X X X X

43 Osłony 
przeciwrozbryzgowe

91/226/EWG X X X X

45 Szyby bezpieczne 92/22/EWG J J J J J J J J J

46 Opony 92/23/EWG X X X X X X X X X

47 Urządzenia 
ograniczające prędkość

92/24/EWG X X X

48 Masy i wymiary 97/27/WE X X X X X X X X X

49 Wystające elementy 
zewnętrzne kabin

92/114/EWG X X X

50 Urządzenia sprzęgające 94/20/WE X X X X X X X X X

51 Palność 95/28/WE X

52 Autobusy i autokary 2001/85/WE X X

54 Uderzenie z boku 96/27/WE A

56 Pojazdy przeznaczone 
do przewozu towarów 
niebezpiecznych

98/91/WE X X X X X X

57 Przednie urządzenie 
zabezpieczające przed 
wjechaniem pod pojazd

2000/40/WE X X

58 Ochrona pieszych 2003/102/WE N/A
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Dodatek 4

Żurawie samochodowe

Punkt Przedmiot Odniesienie do 
aktu prawnego Żuraw samochodowy kategorii N3

1 Poziomy hałasu 70/157/EWG T

2 Emisje 70/220/EWG X

3 Zbiorniki ciekłego paliwa/tylne 
zabezpieczenia

70/221/EWG X

4 Miejsce na tylną tablicę rejestracyjną 70/222/EWG X

5 Układ kierowniczy 70/311/EWG X dozwolone jest kierowanie pojazdem, 
w którym koła tylne są przesunięte w stosunku 

do kół przednich

6 Zamki i zawiasy 70/387/EWG A

7 Dźwiękowe sygnały ostrzegawcze 70/388/EWG X

8 Pole widzenia do tyłu 71/127/EWG X

9 Układy hamulcowe 71/320/EWG U

10 Tłumienie zakłóceń radioelektrycznych 72/245/EWG X

11 Dymienie (diesel) 72/306/EWG X

12 Wyposażenie wnętrza 74/60/EWG X

13 Zabezpieczenie przed bezprawnym 
użyciem i urządzenie unieruchamiające

74/61/EWG X

15 Wytrzymałość siedzeń 74/408/EWG D

17 Prędkościomierz i bieg wsteczny 75/443/EWG X

18 Tabliczki znamionowe 76/114/EWG X

19 Punkty kotwiczenia pasów 
bezpieczeństwa

76/115/EWG D
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Punkt Przedmiot Odniesienie do 
aktu prawnego Żuraw samochodowy kategorii N3

20 Instalacja urządzeń oświetleniowych i 
sygnalizacji świetlnej

76/756/EWG A+Y

21 Światła odblaskowe 76/757/EWG X

22 Światła obrysowe, światła pozycyjne 
przednie (boczne), światła pozycyjne 
tylne (boczne), światła stopu, światła 
obrysowe boczne, światła dzienne

76/758/EWG X

23 Kierunkowskazy 76/759/EWG X

24 Oświetlenie tylnej tablicy rejestracyjnej 76/760/EWG X

25 Reflektory (w tym żarówki) 76/761/EWG X

26 Przednie reflektory przeciwmgielne 76/762/EWG X

27 Haki holownicze 77/389/EWG A

28 Tylne światła przeciwmgielne 77/538/EWG X

29 Światła cofania 77/539/EWG X

30 Światła postojowe 77/540/EWG X

31 Pasy bezpieczeństwa 77/541/EWG D

33 Oznaczanie urządzeń do sterowania i 
kontroli

78/316/EWG X

34 Odszranianie/odmgławianie 78/317/EWG O

35 Wycieraczki/spryskiwacze 78/318/EWG O

36 Systemy grzewcze 2001/56/WE X

40 Moc silnika 80/1269/EWG X

41 Emisje z silników diesla 88/77/EWG V
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Punkt Przedmiot Odniesienie do 
aktu prawnego Żuraw samochodowy kategorii N3

42 Zabezpieczenia boczne 89/297/EWG X

43 Osłony przeciwrozbryzgowe 91/226/EWG X

45 Szyby bezpieczne 92/22/EWG J

46 Opony 92/23/EWG A, pod warunkiem, że spełnione są wymagania
normy ISO 10571-1995 (E) lub normy 1998 

ETRTO

47 Urządzenia ograniczające prędkość 92/24/EWG X

48 Masy i wymiary 97/27/WE X

49 Wystające elementy zewnętrzne kabin 92/114/EWG X

50 Urządzenia sprzęgające 94/20/WE X

57 Przednie urządzenie zabezpieczające 
przed wjechaniem pod pojazd

2000/40/WE X
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Znaczenie liter

X Bez wyłączenia oprócz przypadków określonych w akcie prawnym.

N/A Akt prawny nie ma zastosowania do tego pojazdu (brak wymagań).

A Wyłączenie przyznawane w przypadkach, w których specjalne przeznaczenie pojazdu 

uniemożliwia utrzymanie pełnej zgodności. Producent w sposób zadowalający wykazuje 

organowi udzielającemu homologacji, że nie jest w stanie spełnić wymagań z powodu 

specjalnego przeznaczenia pojazdu.

B Zastosowanie ograniczone jest do drzwi zapewniających dostęp do siedzeń 

przeznaczonych do normalnego użytkowania, jeśli pojazd porusza się na drodze oraz jeśli 

odległość między punktem R siedzenia i środkową płaszczyzną powierzchni drzwi, 

mierzona prostopadle do wzdłużnej płaszczyzny symetrii pojazdu, nie przekracza 500 mm.

C Zastosowanie ograniczone jest do części pojazdu przed siedzeniem umieszczonym 

najbardziej z tyłu i przeznaczonym do normalnego użytkowania, gdy pojazd porusza się po 

drodze, jak również do strefy uderzenia czołowego określonej w dyrektywie 74/60/EWG.

D Zastosowanie ograniczone jest do siedzeń przeznaczonych do normalnego użytkowania, 

gdy pojazd porusza się po drodze. Siedzenia przeznaczone do użytkowania, w czasie gdy 

pojazd porusza się po drodze, muszą być wyraźnie zaznaczone dla użytkowników albo za 

pomocą piktogramu, albo za pomocą znaku z odpowiednim tekstem.

E Tylko przednie.

F Dopuszczalna jest modyfikacja przebiegu oraz długości rury wlewowej oraz przesunięcie 

położenia zbiornika ku środkowi.
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G Wymagania zgodnie z kategorią podstawowego/niekompletnego pojazdu (którego 

podwozie wykorzystano do budowy pojazdu specjalnego przeznaczenia). W przypadku 

niekompletnych/skompletowanych pojazdów dopuszczalne jest spełnienie wymagań 

dotyczących pojazdów z odpowiadającej im kategorii N (w oparciu o masę maksymalną).

H Modyfikacja długości układu wydechowego po ostatnim tłumiku, nie przekraczająca 2 m, 

jest dopuszczalna bez dalszych badań.

J Dla szyb okiennych innych niż szyby kabiny kierowcy (szyba przednia oraz szyby boczne) 

materiałem może być szkło bezpieczne lub sztywne tworzywo sztuczne do szyb.

K Dopuszczalne są dodatkowe odstraszające urządzenia alarmowe.

L Zastosowanie ograniczone jest do siedzeń przeznaczonych do normalnego użytkowania, 

gdy pojazd porusza się po drodze. Na tylnych miejscach wymagane są co najmniej punkty 

mocowania dla pasów biodrowych. Siedzenia przeznaczone do użytkowania, w czasie gdy 

pojazd porusza się po drodze, muszą być wyraźnie zaznaczone dla użytkowników albo 

za pomocą piktogramu, albo za pomocą znaku z odpowiednim tekstem.

M Zastosowanie ograniczone jest do siedzeń przeznaczonych do normalnego użytkowania, 

gdy pojazd porusza się po drodze. Na tylnych miejscach wymagane są co najmniej pasy 

biodrowe. Siedzenia przeznaczone do użytkowania, w czasie gdy pojazd porusza się po 

drodze, muszą być wyraźnie zaznaczone dla użytkowników albo za pomocą piktogramu, 

albo za pomocą znaku z odpowiednim tekstem.

N Pod warunkiem, że zainstalowane są wszystkie obowiązkowe urządzenia oświetleniowe 

i nie jest utrudniona widoczność geometryczna.

O Pojazd jest wyposażony w odpowiedni układ z przodu.
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Q Modyfikacja długości układu wydechowego po ostatnim tłumiku, nie przekraczająca 2 m, 

jest dopuszczalna bez dalszych badań. Homologacja typu WE, wydawana dla pojazdu 

najbardziej reprezentatywnego, pozostaje ważna niezależnie od zmiany wagi odniesienia.

R Pod warunkiem, że tablice rejestracyjne wszystkich państw członkowskich mogą zostać 

zamontowane i pozostawać widoczne.

S Współczynnik przepuszczania światła wynosi co najmniej 60%, również kąt zasłonięcia 

słupka A wynosi nie więcej niż 10 stopni.

T Badanie przeprowadza się jedynie w przypadku pojazdów kompletnych/skompletowanych 

posiadających do czterech osi. Pojazd może być poddawany badaniom zgodnie 

z dyrektywą 70/157/EWG ostatnio zmienioną dyrektywą 1999/101/WE. Obowiązują 

następujące wartości dopuszczalne dotyczące pkt. 5.2.2.1 załącznika I do dyrektywy 

70/157/EWG:

81 dB(A) dla pojazdów o mocy silnika poniżej 75 kW

83 dB(A) dla pojazdów o mocy silnika nie mniejszej niż 75 kW, ale poniżej 150 kW

84 dB(A) dla pojazdów o mocy silnika nie mniejszej niż 150 kW

U Badanie przeprowadza się jedynie w przypadku pojazdów kompletnych/skompletowanych 

posiadających do czterech osi. Pojazdy posiadające do czterech osi spełniają wszystkie 

wymagania przewidziane w dyrektywie 71/320/EWG. Dopuszczalne są odstępstwa 

w przypadku pojazdów posiadających więcej niż cztery osie, pod warunkiem że:

są one uzasadnione szczególną konstrukcją pojazdu

spełnione są wszystkie parametry hamowania związane z postojowymi, roboczymi 

i pomocniczymi układami hamulcowymi przewidzianymi w dyrektywie 71/320/EWG.

V Może być akceptowana zgodność z dyrektywą 97/68/WE.

Y Pod warunkiem, że zainstalowane są wszystkie obowiązkowe urządzenia oświetleniowe.
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ZAŁĄCZNIK XII

LIMITY MAŁYCH SERII I KOŃCOWEJ PARTII PRODUKCJI

A. LIMITY MAŁYCH SERII

1. Liczba jednostek jednego typu pojazdu, który ma zostać zarejestrowany, sprzedany lub 

dopuszczony do ruchu w ciągu jednego roku we Wspólnocie w zastosowaniu art. 22 nie 

przekracza dla poszczególnych kategorii pojazdów wartości liczb znajdujących się poniżej:

Kategoria Jednostki

M1 1000

M2, M3 0

N1 0

N2, N3 0

O1, O2 0

O3, O4 0

2. Liczba jednostek jednego typu pojazdu, który ma zostać zarejestrowany, sprzedany lub 

dopuszczony do ruchu w ciągu jednego roku w jednym państwie członkowskim 

w zastosowaniu art. 23 jest określana przez to państwo członkowskie, jednak nie 

przekracza dla poszczególnych kategorii pojazdów wartości liczb znajdujących się poniżej:

Kategoria Jednostki

M1 75

M2, M3 250

N1 500

N2, N3 250

O1, O2 500

O3, O4 250
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B KOŃCOWA PARTIA PRODUKCJI

Maksymalna liczba pojazdów kompletnych i skompletowanych dopuszczonych do ruchu 

w każdym państwie członkowskim zgodnie z procedurą „końcowej partii produkcji” jest 

ograniczona w jeden z niżej podanych, wybranych przez państwo członkowskie, 

sposobów:

– w przypadku kategorii M1 maksymalna liczba pojazdów jednego lub więcej typów 

nie może przekroczyć 10%, natomiast w przypadku innych kategorii – 30% 

pojazdów wszystkich danych typów dopuszczonych do ruchu w tym państwie 

członkowskim w poprzednim roku. Jeżeli liczba odpowiadająca odpowiednio 10% 

lub 30% jest mniejsza niż 100, państwo członkowskie może zezwolić na 

dopuszczenie do ruchu maksymalnie 100 pojazdów;

– pojazdy jakiegokolwiek jednego typu są ograniczone do pojazdów, którym wydano 

ważny certyfikat zgodności z datą lub po dacie produkcji, który pozostał ważny 

przez co najmniej trzy miesiące po dacie wydania, ale następnie stracił swoją 

ważność z powodu wejścia w życie aktu prawnego.
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ZAŁĄCZNIK XIII

WYKAZ CZĘŚCI LUB WYPOSAŻENIA, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZNACZNE 

ZAGROŻENIE DLA WŁAŚCIWEGO FUNKCJONOWANIA UKŁADÓW ISTOTNYCH DLA 

BEZPIECZEŃSTWA POJAZDU LUB JEGO ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO, 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ICH OSIĄGÓW, ODPOWIEDNIE PROCEDURY TESTOWE, 

PRZEPISY DOTYCZĄCE OZNACZANIA I PAKOWANIA

I. Części lub wyposażenie mające znaczny wpływ na bezpieczeństwo pojazdu

Lp. Opis 
przedmiotu

Wymagania 
dotyczące
osiągów

Procedura 
testowa

Wymagania 
dotyczące
oznaczania

Wymagania
dotyczące 
pakowania

1 [...]

2

3

II. Części lub wyposażenie mające znaczny wpływ na oddziaływanie pojazdu na środowisko

Lp. Opis 
przedmiotu

Wymagania 
dotyczące
osiągów

Procedura 
testowa

Wymagania 
dotyczące
oznaczania

Wymagania
dotyczące 
pakowania

1 [...]

2

3
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ZAŁĄCZNIK XIV

WYKAZ HOMOLOGACJI TYPU WE WYDANYCH ZGODNIE Z AKTAMI PRAWNYMI

Pieczęć organu 
udzielającego homologacji

Numer wykazu:.................................................................................................................................

Obejmujący okres: od ............................................ do:.....................................................................

Należy podać następujące informacje w odniesieniu do każdej homologacji typu WE, której 

w wyżej wymienionym okresie udzielono, której udzielenia odmówiono lub którą wycofano:

Producent:.........................................................................................................................................

Numer homologacji typu WE:...........................................................................................................

Powód rozszerzenia (jeżeli ma zastosowanie): ..................................................................................

Marka: ..............................................................................................................................................

Typ: ..................................................................................................................................................

Data wydania: ...................................................................................................................................

Pierwsza data wydania (w przypadku rozszerzeń): ............................................................................
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ZAŁĄCZNIK XV

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH, W ODNIESIENIU DO KTÓRYCH PRODUCENT MOŻE 

ZOSTAĆ WYZNACZONY JAKO SŁUŻBA TECHNICZNA

Odniesienie do aktu prawnegoPrzedmiot

Dyrektywa lub 
rozporządzenie

Równoważny regulamin 
EKG ONZ (+)

1. Opony 92/23/EWG 30, 54

(+) Szczegóły w załączniku IV część II.
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ZAŁĄCZNIK XVI

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH, W PRZYPADKU KTÓRYCH PRODUCENT LUB SŁUŻBA 

TECHNICZNA MOŻE STOSOWAĆ WIRTUALNE METODY TESTOWANIA

Odniesienie do aktu prawnegoPrzedmiot

Dyrektywa lub 
rozporządzenie

Równoważny regulamin 
EKG ONZ (+)

[...]

(+) Szczegóły w załączniku IV część II.
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Dodatek 1

OGÓLNE WARUNKI, KTÓRE MUSZĄ SPEŁNIAĆ WIRTUALNE METODY 

TESTOWANIA

1. Wzór testu wirtualnego

Jako podstawową strukturę opisu i przeprowadzenia wirtualnego testowania należy 

zastosować następujący schemat:

a) cel;

b) wzór struktury;

c) warunki brzegowe;

d) założenia dotyczące obciążenia;

e) obliczenie;

f) ocena;

g) dokumentacja.

2. Podstawy komputerowej symulacji i obliczania

2.1. Model matematyczny

Model symulacji/obliczania dostarczony przez wnioskodawcę musi odzwierciedlać 

złożoność pojazdu lub strukturę części w związku z wymaganiami aktu prawnego i jego 

warunków brzegowych.

Model należy dostarczyć służbom technicznym.
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2.2. Zatwierdzenie modelu

Model należy zatwierdzić, porównując go z rzeczywistymi warunkami testowymi. Należy 

wykazać porównywalność wyników uzyskanych w przypadku modelu i konwencjonalnych 

procedur testowania.

2.3. Dokumentacja

Dane i narzędzia pomocnicze użyte do symulacji i obliczenia muszą być dostępne 

wnioskodawcy, we właściwy sposób udokumentowane i zarchiwizowane.
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Dodatek 2

SZCZEGÓLNE WARUNKI DOTYCZĄCE WIRTUALNYCH METOD TESTOWANIA

Odniesienie do aktu prawnego

Odniesienie Punkt

Warunki testowe i przepisy administracyjne

[...] 
(dla każdego aktu 
prawnego 
wymienionego 
w wykazie w 
załączniku XVI)

[...] [...]
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ZAŁĄCZNIK XVII

PROCEDURY POSTĘPOWANIA 

PODCZAS WIELOSTOPNIOWEJ HOMOLOGACJI TYPU WE POJAZDÓW

1. OGÓLNE

1.1. Właściwe działanie procesu wielostopniowej homologacji typu wymaga współpracy 

wszystkich zainteresowanych producentów. W tym celu organy udzielające homologacji 

muszą przed udzieleniem homologacji na pierwszym i kolejnych jej etapach zapewnić, że 

istnieją właściwe porozumienia pomiędzy odpowiednimi producentami w celu 

przekazywania oraz wymiany dokumentów i informacji, tak aby skompletowany typ 

pojazdu spełniał wymagania techniczne wszystkich odpowiednich aktów prawnych

zgodnie z załącznikami IV lub XI. Takie informacje powinny zawierać szczegóły 

dotyczące homologacji odpowiedniego układu, części, oddzielnego zespołu technicznego 

oraz elementów pojazdu tworzących część jeszcze niehomologowanego pojazdu 

niekompletnego.

1.2. Homologacje typu WE zgodnie z niniejszym załącznikiem są udzielane na podstawie 

aktualnego stanu kompletacji typu pojazdu i powinny zawierać wszystkie homologacje 

udzielone na wcześniejszych etapach.

1.3. Każdy producent w procedurze wielostopniowej homologacji typu WE jest 

odpowiedzialny za homologację oraz zgodność produkcji wszystkich układów, części lub 

oddzielnych zespołów technicznych, które są wytwarzane przez niego lub dodawane przez 

niego do poprzedniego etapu produkcji. Nie jest on odpowiedzialny za obiekty, które były 

homologowane we wcześniejszych etapach, z wyjątkiem tych przypadków, w których 

dokonuje zmiany odpowiednich części w stopniu, który unieważnia wydaną wcześniej 

homologację.
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2. PROCEDURY

Organ udzielający homologacji musi:

a) sprawdzić, czy wszystkie świadectwa homologacji typu WE wydane na podstawie 

aktów prawnych mających zastosowanie do homologacji typu obejmującej dany typ 

pojazdu w jego stanie skompletowania i odpowiadają wymaganiom;

b) zapewnić, aby wszystkie odpowiednie dane, uwzględniając stan kompletacji pojazdu, 

były zawarte w folderze informacyjnym;

c) upewnić się, na podstawie dokumentacji, czy specyfikacja(-e) i dane dotyczące 

pojazdu, zawarte w części I folderu informacyjnego pojazdu znajdują się wśród 

danych w pakietach informacyjnych i świadectwach homologacji typu WE 

wydawanych na podstawie odpowiedniego aktu prawnego; i w przypadku 

kompletnego pojazdu, jeżeli numer punktu z części I folderu informacyjnego nie 

znajduje się w pakiecie informacyjnym któregokolwiek aktu prawnego, potwierdzić, 

że odpowiednia część lub właściwość są zgodne z danymi szczegółowymi zawartymi 

w folderze informacyjnym;

d) na wybranej próbce pojazdów należących do typu, który ma być przedmiotem 

homologacji, przeprowadzić lub nakazać przeprowadzenie kontroli części i układów 

pojazdu w celu sprawdzenia, czy pojazd(-y) jest (są) skonstruowany(-e) zgodnie 

z odpowiednimi danymi, zawartymi w uwierzytelnionym folderze informacyjnym 

w zakresie wszystkich odpowiednich aktów prawnych;

e) w stosownych przypadkach przeprowadzić lub nakazać przeprowadzenie stosownych 

kontroli dotyczących montażu oddzielnych zespołów technicznych;
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3. Liczba pojazdów, które należy kontrolować do celów pkt. 2 lit. d) musi być wystarczająca, 

aby umożliwiać właściwą kontrolę różnych kombinacji, które mają otrzymać homologację 

typu WE zgodnie ze stanem kompletacji pojazdu pod względem następujących kryteriów:

– silnik,

– skrzynia biegów,

– osie napędzane (liczba, położenie, współpraca),

– osie kierowane (liczba i położenie),

– rodzaje nadwozia,

– liczba drzwi,

– stanowisko kierowcy,

– liczba siedzeń,

– poziom wyposażenia.

4. IDENTYFIKACJA POJAZDU

4.1. Numer identyfikacyjny pojazdu

a) Numer identyfikacyjny pojazdu podstawowego przewidziany w dyrektywie 

76/114/EWG zostanie zachowany podczas wszystkich kolejnych etapów procesu 

homologacji typu, aby zapewnić możliwość prześledzenia procesu.
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b) Na ostatnim etapie kompletacji producent zaangażowany na tym etapie może jednak 

w porozumieniu z organem udzielającym homologacji zastąpić pierwszą i drugą 

sekcję numeru identyfikacyjnego pojazdu własnym kodem producenta pojazdu oraz 

kodem identyfikacyjnym pojazdu, tylko gdy pojazd musiałby być zarejestrowany 

pod swoją nazwą handlową. W takim przypadku pełny numer identyfikacyjny 

pojazdu przyznany pojazdowi podstawowemu nie jest usuwany.

4.2. Dodatkowa tabliczka producenta

W drugim i kolejnych etapach poza tabliczką znamionową wynikającą z dyrektywy 

76/114/EWG każdy producent powinien przymocować do pojazdu dodatkową tabliczkę, 

której wzór przedstawiono w dodatku do niniejszego załącznika. Tabliczka ta powinna być 

przymocowana w sposób trwały w miejscu widocznym i łatwo dostępnym na części 

niepodlegającej wymianie podczas użytkowania. Tabliczka powinna pokazywać w sposób 

czytelny i trwały następujące informacje w podanej kolejności:

– nazwa producenta,

– pierwsza, trzecia i czwarta sekcja numeru homologacji typu WE,

– etap homologacji,

– numer identyfikacyjny pojazdu,

– dopuszczalna maksymalna masa pojazdu (a),

  

(a) Tylko wtedy, gdy wartość ta zmienia się podczas bieżącego etapu homologacji.
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– dopuszczalna maksymalna masa zespołu pojazdów (jeżeli pojazd jest przeznaczony 

do ciągnięcia przyczepy) (a),

– dopuszczalne maksymalne masy przypadające na każdą z osi, podane w kolejności 

od przodu do tyłu (a),

– w przypadku naczepy lub przyczepy z osią centralną, maksymalna dopuszczalna 

masa przypadająca na sprzęg (a).

O ile powyższe stwierdzenia nie stanowią inaczej, tabliczka powinna odpowiadać 

wymaganiom podanym w dyrektywie 76/114/EWG.
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Dodatek

WZÓR DODATKOWEJ TABLICZKI PRODUCENTA

Poniższy wzór podano jedynie jako przykład.

NAZWA PRODUCENTA (etap 3)

e2*98/14*2609

etap 3

WD9VD58D98D234560

1 500 kg

2 500 kg

1 – 700 kg

2 – 810 kg
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ZAŁĄCZNIK XVIII

ŚWIADECTWO POCHODZENIA POJAZDU

Oświadczenie producenta pojazdu podstawowego/niekompletnego, który nie posiada świadectwa 

zgodności

Numer oświadczenia:

Ja, niżej podpisany, niniejszym zaświadczam, że opisany poniżej pojazd został wyprodukowany 

w naszym zakładzie i jest pojazdem nowym.

0.1. Marka (nazwa handlowa producenta): .................................................................................

0.2. Typ pojazdu: .......................................................................................................................

0.2.1. Oznaczenie(-a) handlowe: ...................................................................................................

0.3. Sposób wyróżnienia typu:....................................................................................................

0.6. Numer identyfikacyjny pojazdu:..........................................................................................

0.8. Adres(-y) fabryki montującej:..............................................................................................
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Ponadto niżej podpisany oświadcza, że pojazd w chwili dostawy był zgodny z następującymi 

aktami prawnymi:

Przedmiot Akt prawny Numer homologacji typu 

Państwo członkowskie lub 
Umawiająca się Strona (+)
udzielające homologacji 

typu (++)

1. Poziom hałasu

2. Emisje

3. ...

itd.

(+) Umawiające się Strony zrewidowanego porozumienia z 1958 r.

(++)Wskazać, jeżeli informacja ta nie wynika z numeru homologacji typu

Niniejsze oświadczenie wydaje się zgodnie z przepisami podanymi w załączniku XI do dyrektywy

…/…/WE*.

.......................................................................................................................................

(Miejscowość) (Podpis) (Data)

  

* Dz.U.: proszę wstawić numer niniejszej dyrektywy.
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ZAŁĄCZNIK XIX

HARMONOGRAM WPROWADZANIA W ŻYCIE NINIEJSZEJ DYREKTYWY 

W ODNIESIENIU DO HOMOLOGACJI TYPU

Daty wprowadzenia w życie*Kategorie

Nowe typy pojazdów

opcjonalnie

Nowe typy pojazdów

obowiązkowo

Istniejące typy pojazdów 

obowiązkowo

M1 nie dotyczy ++ 18 miesięcy od daty 
wejścia w życie

nie dotyczy ++

Pojazdy specjalnego 
przeznaczenia kategorii M1

18 miesięcy od daty 
wejścia w życie

42 miesiące od daty 
wejścia w życie

54 miesiące od daty 
wejścia w życie

Pojazdy niekompletne 
i kompletne kategorii N1

18 miesięcy od daty 
wejścia w życie

36 miesięcy od daty 
wejścia w życie

48 miesięcy od daty 
wejścia w życie

Pojazdy skompletowane 
kategorii N1

18 miesięcy od daty 
wejścia w życie

48 miesięcy od daty 
wejścia w życie

66 miesięcy od daty 
wejścia w życie

  

* Dz.U.: proszę wstawić odpowiednie daty.
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Kategorie Daty wprowadzenia w życie*

Nowe typy pojazdów

opcjonalnie

Nowe typy pojazdów

obowiązkowo

Istniejące typy pojazdów 

obowiązkowo

Pojazdy niekompletne 
i kompletne kategorii N2, 
N3, O1, O2, O3, O4

18 miesięcy od daty 
wejścia w życie

36 miesięcy od daty 
wejścia w życie

60 miesięcy od daty 
wejścia w życie

Pojazdy niekompletne 
i kompletne kategorii M2, 
M3

18 miesięcy od daty 
wejścia w życie

18 miesięcy od daty 
wejścia w życie

30 miesięcy od daty 
wejścia w życie

Pojazdy specjalnego 
przeznaczenia kategorii N1, 
N2, N3, M2, M3, O1, O2, O3, 
O4

18 miesięcy od daty 
wejścia w życie

60 miesięcy od daty 
wejścia w życie

84 miesiące od daty 
wejścia w życie

Pojazdy skompletowane 
kategorii N2, N3

18 miesięcy od daty 
wejścia w życie

60 miesięcy od daty 
wejścia w życie

84 miesiące od daty 
wejścia w życie

Pojazdy skompletowane 
kategorii M2, M3

18 miesięcy od daty 
wejścia w życie

36 miesięcy od daty 
wejścia w życie

60 miesięcy od daty 
wejścia w życie

Pojazdy skompletowane 
kategorii O1, O2, O3, O4

18 miesięcy od daty 
wejścia w życie

48 miesięcy od daty
wejścia w życie

72 miesiące od daty 
wejścia w życie

(++)Nie dotyczy.

  

* Dz.U.: proszę wstawić odpowiednie daty.
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ZAŁĄCZNIK XX

TERMINY TRANSPOZYCJI UCHYLONYCH DYREKTYW DO PRAWA KRAJOWEGO

Część A

Dyrektywa 70/156/EEC i kolejne dyrektywy zmieniające

Dyrektywy/rozporządzenia Uwagi

Dyrektywa 70/156/EWG1

Dyrektywa 78/315/EWG2

Dyrektywa 78/547/EWG3

Dyrektywa 80/1267/EWG4

Dyrektywa 87/358/EWG5

Dyrektywa 87/403/EWG6

Dyrektywa 92/53/EWG7

Dyrektywa 93/81/EWG8

Dyrektywa 95/54/WE9 Tylko art. 3.

Dyrektywa 96/27/WE10 Tylko art. 3.

  

1 Dz.U. L 42 z 23.2.1970, str. 1.
2 Dz.U. L 81 z 28.3.1978, str. 1.
3 Dz.U. L 168 z 26.6.1978, str. 39.
4 Dz.U. L 375 z 31.12.1980, str. 34.
5 Dz.U. L 192 z 11.7.1987, str. 51.
6 Dz.U. L 220 z 8.8.1987, str. 44.
7 Dz.U. L 225 z 10.8.1992, str. 1.
8 Dz.U. L 264 z 23.10.1993, str. 49.
9 Dz.U. L 266 z 8.11.1995, str. 1.
10 Dz.U. L 169 z 8.7.1996, str. 1.
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Dyrektywy/rozporządzenia Uwagi

Dyrektywa 96/79/WE1 Tylko art. 3.

Dyrektywa 97/27/WE2 Tylko art. 8.

Dyrektywa 98/14/WE3

Dyrektywa 98/91/WE4 Tylko art. 3.

Dyrektywa 2000/40/WE5 Tylko art. 4.

Dyrektywa 2001/92/WE6 Tylko art. 3.

Dyrektywa 2001/56/WE7 Tylko art. 7.

Dyrektywa 2001/85/WE8 Tylko art. 4.

Dyrektywa 2001/116/WE9

Rozporządzenie (WE) nr 807/200310 Tylko pkt 2 załącznika III.

Dyrektywa 2003/97/WE11 Tylko art. 4

Dyrektywa 2003/102/WE12 Tylko art. 6

Dyrektywa 2004/3/WE13 Tylko art. 1

Dyrektywa 2004/78/WE14 Tylko art. 2

Dyrektywa 2004/104/WE15 Tylko art. 3

Dyrektywa 2005/49/WE16 Tylko art. 2

  

1 Dz.U. L 18 z 21.1.1997, str. 7.
2 Dz.U. L 233 z 25.8.1997, str. 1.
3 Dz.U. L 91 z 25.3.1998, str. 1.
4 Dz.U. L 11 z 16.1.1999, str. 25.
5 Dz.U. L 203 z 10.8.2000, str. 9.
6 Dz.U. L 291 z 8.11.2001, str. 24.
7 Dz.U. L 292 z 9.11.2001, str. 21.
8 Dz.U. L 42 z 13.2.2002, str. 42.
9 Dz.U. L 18 z 21.1.2002, str. 1.
10 Dz.U. L 122 z 16.5.2003, str. 36.
11 Dz.U. L 25 z 29.1.2004, str. 1.
12 Dz.U. L 321 z 6.12.2003, str. 15.
13 Dz.U. L 49 z 19.2.2004, str. 36.
14 Dz.U. L 153 z 30.4.2004, str. 107.
15 Dz.U. L 337, z 13.11.2004, str. 13.
16 Dz.U. L 194 z 26.7.2005, str. 12.
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CZĘŚĆ B

Ograniczenia czasowe dla przeniesienia do prawa krajowego

Dyrektywy Ograniczenia czasowe dla 
przeniesienia

Data zastosowania

Dyrektywa 70/156/EWG 10 sierpnia 1971 r.

Dyrektywa 78/315/EWG 30 czerwca 1979 r.

Dyrektywa 78/547/EWG 15 grudnia 1979 r.

Dyrektywa 80/1267/EWG 30 czerwca 1982 r.

Dyrektywa 87/358/EWG 1 października 1988 r.

Dyrektywa 87/403/EWG 1 października 1988 r.

Dyrektywa 92/53/EWG 31 grudnia 1992 r. 1 stycznia 1993 r.

Dyrektywa 93/81/EWG 1 października 1993 r.

Dyrektywa 95/54/WE 1 grudnia 1995 r.

Dyrektywa 96/27/WE 20 maja 1997 r.

Dyrektywa 96/79/WE 1 kwietnia 1997 r.

Dyrektywa 97/27/WE 22 lipca 1999 r.

Dyrektywa 98/14/WE 30 września 1998 r. 1 października 1998 r.

Dyrektywa 98/91/WE 16 stycznia 2000 r.
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Dyrektywy Ograniczenia czasowe dla 
przeniesienia

Data zastosowania

Dyrektywa 2000/40/WE 31 lipca 2002 r. 1 sierpnia 2002 r.

Dyrektywa 2001/92/WE 30 czerwca 2002 r.

Dyrektywa 2001/56/WE 9 maja 2003 r.

Dyrektywa 2001/85/WE 13 sierpnia 2003 r.

Dyrektywa 2001/116/WE 30 czerwca 2002 r. 1 lipca 2002 r.

Dyrektywa 2003/97/WE 25 stycznia 2005 r.

Dyrektywa 2003/102/WE 31 grudnia 2003 r.

Dyrektywa 2004/3/WE 18 lutego 2005 r.

Dyrektywa 2004/78/WE 30 września 2004 r.

Dyrektywa 2004/104/WE 31 grudnia 2005 r. 1 stycznia 2006 r.

Dyrektywa 2005/49/WE 30 czerwca 2006 r. 1 lipca 2006 r.
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ZAŁĄCZNIK XXI

TABELA KORELACJI

(o której mowa w art. 49 akapit drugi)

Dyrektywa 70/156/EWG Niniejsza dyrektywa

- art. 1

art. 1, akapit pierwszy art. 2 ust. 1

art. 1, akapit drugi art. 2 ust. 2 lit. a) i b)

- art. 2 ust. 2 lit. c)

- art. 2 ust. 3 i 4

art.2 art. 3

- art. 4

- art. 5

- art. 6 ust. 1

art. 3 ust. 1 art. 6 ust. 2

art. 3 ust. 2 art. 6 ust. 3

- art. 6 ust. 4

art. 3 ust. 3 art. 6 ust. 5 lit. a) i b)
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Dyrektywa 70/156/EWG Niniejsza dyrektywa

art. 3 ust. 4 art. 7 ust. 1 i 2

art. 3 ust. 5 art. 6 ust. 6 i art. 7 ust. 1

- art. 6 ust. 7 i 8

- art. 7 ust. 3 i 4

art. 4 ust. 1 akapit pierwszy lit. a) art. 9 ust. 1

art. 4 ust. 1 akapit pierwszy lit. b) art. 9 ust. 2

art. 4 ust. 1 akapit pierwszy lit. c) art. 10 ust. 1

art. 4 ust. 1 akapit pierwszy lit. d) art. 10 ust. 2

- art. 10 ust. 3

art. 4 ust. 1 akapit drugi art. 9 ust. 4

art. 4 ust. 1 akapit trzeci art. 9 ust. 5

- art. 9 ust. 6 i 7

- art. 8 ust. 1 i 2

art. 4 ust. 2 art. 8 ust. 3

art. 4 ust. 3 zdanie pierwsze i trzecie art. 9 ust. 3

art. 4 ust. 3 zdanie drugie art. 8 ust. 4

art. 4 ust. 4 art. 10 ust. 4

art. 4 ust. 5 art. 8 ust. 5 i 6



9911/3/06 REV 3 PAW/abs 3
ZAŁĄCZNIK XXI DG C I 1A PL

Dyrektywa 70/156/EWG Niniejsza dyrektywa

art. 4 ust. 6 art. 8 ust. 7 i 8

- art. 11

art. 5 ust. 1 art. 13 ust. 1

art. 5 ust. 2 art. 13 ust. 2

art. 5 ust. 3 akapit pierwszy art. 15 ust. 1

art. 5 ust. 3 akapit drugi art. 15 ust. 3

art. 5 ust. 3 akapit trzeci art. 15 ust. 2, art. 15 ust. 1 i 2

art. 5 ust. 3 akapit czwarty art. 13 ust. 3

art. 5 ust. 4 akapit pierwszy art. 14 ust. 1

art. 5 ust. 4 akapit drugi art. 14 ust. 3 i art. 15 ust. 2

art. 5 ust. 4 akapit trzeci art. 14 ust. 2

art. 5 ust. 4 akapit czwarty, zdanie pierwsze art. 13 ust. 3

art. 5 ust. 4 akapit czwarty, zdanie drugie art. 16 ust. 3

art. 5 ust. 5 art. 17 ust. 4

art. 5 ust. 6 art. 14 ust. 4

- art. 17 ust. 1-3

art. 6 ust. 1 akapit pierwszy art. 18 ust. 1

- art. 18 ust. 2

art. 6 ust. 1 akapit drugi art. 18 ust. 3



9911/3/06 REV 3 PAW/abs 4
ZAŁĄCZNIK XXI DG C I 1A PL

Dyrektywa 70/156/EWG Niniejsza dyrektywa

art. 6 ust. 2 -

- art. 18 ust. 4 - 8

art. 6 ust. 3 art. 19 ust. 1 i 2

- art. 19 ust. 3

art. 6 ust. 4 art. 38 ust. 2 akapit pierwszy

- art. 38 ust. 2 akapit drugi

art. 7 ust. 1 art. 26 ust. 1

- art. 26 ust. 2

art. 7 ust. 2 art. 28

art. 7 ust. 3 art. 29

art. 8 ust. 1 -

- art. 22

art. 8 ust. 2 lit. a) zdanie pierwsze art. 26 ust. 3

art. 8 ust. 2 lit. a) zdanie drugie -

art. 8 ust. 2 lit. a) zdania trzecie do szóstego art. 23 ust. 1, 3 i 5

- art. 23 ust. 2

- art. 23 ust. 4 akapit pierwszy

art. 8 ust. 2 lit. b) punkt 1 akapit pierwszy i drugi art. 27 ust. 1
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Dyrektywa 70/156/EWG Niniejsza dyrektywa

art. 8 ust. 2 lit. b) punkt 1 akapit trzeci art. 27 ust. 2

art. 8 ust. 2 lit. b) punkt 2 akapit pierwszy i drugi art. 27 ust. 3

art. 8 ust. 2 lit. b) punkt 2 akapit trzeci i czwarty -

- art. 27 ust. 4

art. 8 ust. 2 lit. c) akapit pierwszy art. 20 ust. 1 i 2

art. 8 ust. 2 lit. c) akapit drugi art. 20 ust. 4 akapit pierwszy

art. 8 ust. 2 lit. c) akapit trzeci -

art. 8 ust. 2 lit. c) akapit czwarty art. 20 ust. 4 akapit drugi

- art. 20 ust. 4 akapit trzeci

- art. 20 ust. 3 i 5

art. 8 ust. 2 lit. c) akapit piąty i szósty art. 21

art. 8 ust. 3 art. 23 ust. 4 akapit drugi

- art. 24

- art. 25

art. 9 ust. 1 art. 36

art. 9 ust. 2 art. 34 ust. 1 i 2

- art. 34 ust. 3 i 4
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Dyrektywa 70/156/EWG Niniejsza dyrektywa

art. 10 ust. 1 art. 12 ust. 1

art. 10 ust. 2 art. 12 ust. 2 akapit pierwszy, zdanie pierwsze

- art. 12 ust. 2 akapit pierwszy, zdanie drugie

art. 11 ust. 1 art. 30 ust. 2

art. 11 ust. 2 art. 30 ust. 1

art. 11 ust. 3 art. 30 ust. 3

art. 11 ust. 4 art. 30 ust. 4

art. 11 ust. 5 art. 30 ust. 5

art. 11 ust. 6 art. 30 ust. 6

- art. 31

- art. 32

art. 12 zdanie pierwsze art. 33 ust. 1

art. 12 zdanie drugie art. 33 ust. 2

- art. 37

- art. 38 ust. 1

art. 13 ust. 1 art. 40 ust. 1

- art. 39 ust. 1

art. 13 ust. 2 art. 39 ust. 2

art. 13 ust. 3 art. 40 ust. 2 i 3
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Dyrektywa 70/156/EWG Niniejsza dyrektywa

art. 13 ust. 4 art. 39 ust. 4

art. 13 ust. 5 art. 39 ust. 2

- art. 39 ust. 3

art. 14 ust. 1 tiret pierwsze art. 41 ust. 1 lit. a)

art. 14 ust. 1 tiret drugie, zdanie pierwsze art. 41 ust. 1 lit. b)

- art. 41 ust. 1 lit. c)

art. 14 ust. 1 tiret drugie, zdanie drugie art. 41 ust. 4

art. 14 ust. 1 tiret drugie, podpunkt (i) art. 41 ust. 6

art. 14 ust. 1 tiret drugie, podpunkt (ii) -

art. 14 ust. 2 akapit pierwszy -

art. 14 ust. 2 akapit drugi art. 41 ust. 8

- Artykul 42

- art. 43 ust. 2 - 5

- art.y 44 - 51

Załącznik I Załącznik I

Załącznik II Załącznik II

Załącznik III Załącznik III

Załącznik IV Załącznik IV

- Załącznik IV dodatek 1
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Dyrektywa 70/156/EWG Niniejsza dyrektywa

Załącznik V Załącznik V

Załącznik VI Załącznik VI

- Załącznik VI dodatek 1

Załącznik VII Załącznik VII

- Załącznik VII dodatek 1

Załącznik VIII Załącznik VIII

Załącznik IX Załącznik IX

Załącznik X Załącznik X

Załącznik XI Załącznik XI

Załącznik XII Załącznik XII

- Załącznik XIII

Załącznik XIII Załącznik XIV

- Załącznik XV

- Załącznik XVI

Załącznik XIV Załącznik XVII

Załącznik XV Załącznik XVIII

- Załącznik XIX

- Załącznik XX

- Załącznik XXI
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I. WPROWADZENIE

1. W dniu 14 lipca 2003 r. Komisja przekazała Radzie i Parlamentowi Europejskiemu wniosek1

dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie homologacji pojazdów 

silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych 

przeznaczonych do tych pojazdów.

2. W dniu 11 lutego 2004 r. Parlament Europejski przyjął opinię w pierwszym czytaniu.2

3. W dniu 28 stycznia 2004 r. Komitet Ekonomiczno-Społeczny przyjął swoją opinię3.

4. W dniu 29 października 2004 r. Komisja przyjęła swój zmieniony wniosek4. W zmienionym 

wniosku zaakceptowano częściowo lub co do zasady poprawki 3, 6–10, 12, 21, 22, 

a odrzucono poprawki 1, 2, 4, 5, 11, 13–19 i 23–34. We wniosku wprowadzono regulacje, jak 

i alternatywy dla oddzielnych dyrektyw oraz wyjaśniono obowiązki państw członkowskich 

odnoszące się do swobodnego przepływu pojazdów, części i oddzielnych zespołów 

technicznych, w odniesieniu do których udzielono homologacji. Ponadto we wniosku 

zamieszczono propozycję włączenia regulaminów Europejskiej Komisji Gospodarczej 

Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) zamiast dyrektyw WE w odniesieniu do 

wspólnotowego system homologacji typu pojazdu, poprawek w odniesieniu do klauzul 

ochronnych, środków wykonawczych, rozszerzenia Wspólnoty o nowe państwa członkowskie 

oraz do kryteriów dla służb technicznych i organów zajmujących się certyfikacją systemów 

jakości.

  
1 Dok. 11641/03 ENT 128 CODEC 1022
2 Dok. 6115/04 ENT 35 CODEC 180
3 CESE 90/2004 + CESE 1495/2003 fin corr.– opublikowane w Dz.U. C 108 z 30.4.2004.
4 Dok. 14469/04 ENT 145 CODEC 126.
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5. W dniu 7 grudnia 2005 r. Komitet Stałych Przedstawicieli (część I) jednogłośnie osiągnął 

porozumienie polityczne5 w sprawie tekstu kompromisowego w celu przyjęcia wspólnego 

stanowiska.

6. Rada przyjęła wspólne stanowisko6 zgodnie z art. 251 Traktatu WE w dniu 11 grudnia 2006 r.

II. CELE

Wniosek ten stanowi drugi i ostatni etap przekształcania ramowej dyrektywy 70/156/EWG7

z dnia 6 lutego 1970 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich 

w odniesieniu do homologacji typu pojazdów silnikowych i ich przyczep. Pierwszy etap 

przekształcania wersji, który obejmował kodyfikację załączników technicznych, zakończono 

przyjęciem dyrektywy Komisji 2001/116/WE z dnia 20 grudnia 2001 r.8 Drugi etap obejmuje 

przekształcanie części normatywnej dyrektywy.

  
5 Dok. 15137/05 ENT 149 CODEC 1114 OC 900
6 Dok. 9911/06 ENT 84 CODEC 561 OC 423
7 Dz.U. L 42 z 23.2.1970.
8 Dz.U. L 18 z 21.1.2002



9911/3/06 REV 3 ADD 1 af/PAS/dz 4
DG C I A PL

III. WSPÓLNE STANOWISKO

Wspólne stanowisko przyjęte przez Radę odzwierciedla częściowo opinię wyrażoną przez

Parlament Europejski w pierwszym czytaniu. Dziesięć z trzydziestu czterech poprawek 

Parlamentu zostało już włączonych do zmienionego wniosku Komisji w całości, częściowo 

lub co do zasady. Niemal wszystkie zostały włączone do wspólnego stanowiska.

Wspólne stanowisko zawiera również pewną liczbę nowych przepisów, które Rada uznaje za 

niezwykle ważne dla zapewnienia skutecznego wykonania dyrektywy i przyczynienia się do 

prawidłowego funkcjonowania rynku wewnętrznego.

Wszystkie modyfikacje zmienionego wniosku Komisji dokonane przez Radę we wspólnym 

stanowisku zostały zaakceptowane przez Komisję.

Ogólnie:

- tytuł dyrektywy został zmieniony;

- dodano pięć nowych motywów: (12)–(15) i (22);

- zmieniono dwa motywy: (10) i (19);

- dodano siedem nowych artykułów: 11, 31, 34, 41–43 i 46;

- zmieniono siedemnaście artykułów: 1–4, 12, 18, 20, 23, 24, 28, 29, 32, 35, 38, 39, 47 

i 48;

- dodano trzy nowe załączniki: XIII, XV i XVI;

- zmieniono trzy załączniki: V, XII i XX.
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Analiza wspólnego stanowiska zawarta w dok. 9911/06.

Nowe elementy zawarte we wspólnym stanowisku w porównaniu z wnioskiem Komisji:

Tytuł

Podkreślono „ramowy” charakter dyrektywy.

Motywy

Motyw (10) uzupełniono tak, aby precyzował procedurę w przypadku przyjęcia regulaminów 

EKG ONZ do prawa wspólnotowego.

Motywy (12), (13) i (14) są nowe. Dotyczą one kontroli pewnych części i wyposażenia, które 

mogą zostać zamontowane w pojazdach przed ich wprowadzeniem na rynek.

Motyw (15) jest nowy. Dotyczy on skutecznych środków zaradczych, które mają zostać 

podjęte przez producenta w przypadku zagrożenia zdrowia i bezpieczeństwa konsumentów.

W motywie (19) wyjaśniono procedurę stosowaną w nagłych przypadkach.

Motyw (22) jest nowy. Zachęca się w nim państwa członkowskie do sporządzania własnych 

tabel korelacji.
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Rozdział I: Przepisy ogólne (art. 1–3)

Art. 1: Przedmiot

Podkreślono „ramowy” charakter dyrektywy i dodano, że przedmiotowa dyrektywa ustanawia 

również przepisy dotyczące sprzedaży i dopuszczania do użytku części i wyposażenia 

przeznaczonego do pojazdów, w odniesieniu do których udzielono homologacji zgodnie 

z przedmiotową dyrektywą.

Art. 2: Zakres

Zakres zastosowania dyrektywy rozszerzono na części i wyposażenie przeznaczone do 

pojazdów objętych przedmiotową dyrektywą.

Fakultatywna homologacja typu w przypadku maszyn samobieżnych, pojazdów 

użytkowanych przez siły zbrojne, obronę cywilną, straż pożarną i policję oraz do użytku na 

placach budowy, w kamieniołomach, portach lub portach lotniczych.

Art. 3: Definicje

Nowe definicje: „akt prawny”, „oddzielna dyrektywa lub rozporządzenie”, „hybrydowy 

pojazd elektryczny”, „oryginalne części lub wyposażenie”, „właściwy organ”, „wirtualna 

metoda testowania”.

Dokonano zmiany następujących definicji: „hybrydowy pojazd silnikowy”, „układ”, „część”, 

„oddzielny zespół techniczny”, „producent”, „organ udzielający homologacji”, „służba 

techniczna”, „świadectwo zgodności”.
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Rozdział II: Obowiązki ogólne (art. 4 i 5)

Art. 4: Obowiązki państw członkowskich

W ust. 3 wyjaśniono zakresy zakazów, ograniczeń i utrudnień, natomiast w ust. 4 określono 

treść aktu notyfikacji.

Rozdział IV: Przebieg procedur homologacji typu WE (art. 8–12)

W nowym art. 11 („Badania wymagane dla homologacji typu WE”) wprowadza się ogólne 

dyspozycje odnoszące się do tych badań.

Art. 12: Zgodność produkcji

Dodano nowy ust. 3 w celu zapewnienia właściwego stosowania procedury zgodności 

produkcji.

Rozdział VII: Certyfikat zgodności i oznakowanie (art. 18 i 19)

Art. 18: Certyfikat zgodności

Państwo członkowskie ma możliwość przetłumaczenia certyfikatu zgodności na swój język 

krajowy; producent może przekazać organowi rejestrującemu certyfikat zgodności drogą 

elektroniczną. 
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Rozdział VIII: Nowe technologie lub koncepcje niezgodne z oddzielnymi dyrektywami

(art. 20–21)

Art. 20: Wyłączenia dla nowych technologii lub koncepcji

Pojazdy wyprodukowane zgodnie z homologacją tymczasową uznaną przez jedno lub kilka 

państw członkowskich przed jej cofnięciem na mocy decyzji Komisji mogą zostać 

zarejestrowane, sprzedane lub dopuszczone do ruchu w tych państwach członkowskich, które 

uznały homologację.

Rozdział IX: Pojazdy produkowane w małych seriach (art. 22–23)

Art. 23: Krajowa homologacja typu w odniesieniu do pojazdów produkowanych 

w małych seriach

Zmieniono brzmienie ust. 1 tak, aby dyspozycje dotyczące małych serii krajowych były 

bardziej praktyczne dla producentów małych serii. Państwa członkowskie mogą określić 

zasady praktyczne ułatwiające wzajemne uznawanie.

Rozdział X: Dopuszczenie indywidualne (art. 24–25)

Art. 24: Przepisy ogólne

Takie same zmiany jak w art. 23.

Brak konieczności przeprowadzania badań niszczących.

Brak możliwości decentralizacji dopuszczeń indywidualnych.

Możliwość stosowania procedury dopuszczenia indywidualnego do pojazdów, które zostały 

zmodyfikowane przez właściciela przed pierwszą rejestracją.
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Rozdział XI: Rejestracja, sprzedaż i dopuszczenie do ruchu (art. 26–28)

Art. 28: Sprzedaż i dopuszczenie do użycia części i oddzielnych zespołów technicznych

Lepsze rozróżnienie przypadków, w których zezwala się na sprzedaż pewnych części, 

w odniesieniu do których udzielono homologacji, lub zakazuje się sprzedaży takich części.

W nowym ust. 4 wyjaśniono, że jeśli części są przeznaczone do zamontowania w pojazdach 

wyłączonych z przepisów dyrektywy, nie muszą być one zgodne z technicznymi 

dyspozycjami odpowiednich dyrektyw.

Rozdział XII: Klauzule ochronne (art. 29–33)

Art. 29: Pojazdy, układy, części lub oddzielne zespoły techniczne zgodne z niniejszą 

dyrektywą

Wyjaśnienie dotyczące środków, które mają być podjęte przez Komisję w przypadku braków 

w stosownych aktach prawnych lub nieprawidłowego stosowania odpowiednich wymagań.

Nowy art. 31 („Części i wyposażenie, które stwarzają znaczne zagrożenie dla właściwego 

funkcjonowania istotnych układów”) ustanawia procedurę udzielania zezwoleń – podobną 

do procedury homologacji typu – w celu kontroli sprzedaży elementów, które mogą stanowić 

znaczne zagrożenie dla bezpieczeństwa pojazdów lub mogą szkodzić środowisku 

naturalnemu.
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Art. 32: Wycofywanie pojazdów

Większa proporcjonalność sankcji wobec producenta zobowiązanego do wycofania pojazdów.

Nowy ust. 4 zezwala na procedurę „wycofania” w odniesieniu do części, które na mocy aktu 

prawnego nie są przedmiotem żadnego wymagania.

Rozdział XIII: Przepisy międzynarodowe (art. 34–36)

Nowy art. 34 („Regulaminy EKG ONZ wymagane przy homologacji typu WE”) określa 

procedurę, której należy przestrzegać.

Art. 35: Równoważność regulaminów EKG ONZ z dyrektywami lub rozporządzeniami

Wyjaśnienie procedury.

Rozdział XIV: Dostarczanie informacji technicznych (art. 37–38)

Art. 38: Informacje przeznaczone dla producentów części lub oddzielnych zespołów 

technicznych

W związku z art. 31 obowiązek producenta lub jego dostawców polegający na przekazaniu 

precyzyjnych informacji dotyczących funkcjonowania pewnych urządzeń bezpieczeństwa.
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Rozdział XV: Środki wykonawcze i zmiany (art. 39–40)

Art. 39: Środki wykonawcze i zmiany do niniejszej dyrektywy oraz oddzielnych 

dyrektyw i rozporządzeń

Wyjaśnienie sposobu postępowania w celu określenia technicznych przepisów dotyczących 

pojazdów nie będących samochodami produkowanych w małych seriach oraz procedury 

dopuszczenia indywidualnego: zharmonizowane dyspozycje mogą zostać podjęte przez 

Komisję po udzieleniu opinii przez komitet techniczny, o którym mowa w art. 40.

Rozdział XVI: Wyznaczanie i powiadamianie służb technicznych (art. 41–43)

Rozdział ten zastępuje poprzedni art. 38: Powiadamianie organów udzielających homologacji, 

służb i organów technicznych. W rozdziale zawarto trzy nowe artykuły.

Art. 41: Wyznaczanie służb technicznych: stworzono cztery kategorie oraz możliwość, 

zgodnie z którą organ udzielający homologacji lub producent mogą w niektórych 

przypadkach działać jako służby techniczne.

Art. 42: Ocena umiejętności służb technicznych: opis procedury.

Art. 43: Procedury powiadamiania: opis procedury.
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Rozdział XVII: Przepisy końcowe (art. 44–51)

Nowy art. 46 („Sankcje”): Państwa członkowskie określają sankcje mające zastosowanie 

w przypadku naruszenia przepisów, przyjmują wszelkie środki niezbędne do ich 

wprowadzenia w życie i powiadamiają Komisję o tych przepisach w terminie 18 miesięcy od 

daty wejścia w życie przedmiotowej dyrektywy.

Art. 47: Ocena

W terminie 48 miesięcy od daty wejścia w życie przedmiotowej dyrektywy Komisja składa 

Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie na temat stosowania przedmiotowej 

dyrektywy.

Art. 48: Transpozycja

Wydłużenie ostatecznego terminu transpozycji z 12 do 18 miesięcy.

Załączniki

Załącznik V: Procedury postępowania podczas homologacji typu WE pojazdów

Dwa nowe dodatki zostały włączone w związku z art. 41–43:

- Dodatek 1: Normy, które muszą spełniać podmioty, o których mowa w art. 41

- Dodatek 2: Procedura oceny służb technicznych
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Załącznik XII: Limity małych serii i końcowej partii produkcji

Zmiana maksymalnej liczby jednostek jednego typu pojazdów kategorii M1, który ma zostać 

zarejestrowany, sprzedany lub dopuszczony do ruchu w ciągu jednego roku.

W przypadku krajowych homologacji typu małych serii państwa członkowskie określą 

wartości nieprzekraczające danych liczb ustanowionych dla każdej kategorii.

Nowy załącznik XIII („Wykaz części lub wyposażenia, które mogą stwarzać znaczne 

zagrożenie dla właściwego funkcjonowania układów istotnych dla bezpieczeństwa 

pojazdu lub jego oddziaływania na środowisko, wymagania dotyczące ich osiągów, 

odpowiednie procedury testowe, przepisy dotyczące oznaczania i pakowania”)

Załącznik ten odnosi się do nowego art. 31.

Nowy załącznik XV: („Wykaz aktów prawnych, w odniesieniu do których producent 

może zostać wyznaczony jako służba techniczna”)

Załącznik ten odnosi się do nowego art. 41.

Nowy załącznik XVI: („Wykaz aktów prawnych, w przypadku których producent lub 

służba techniczna może stosować wirtualne metody testowania”)

Załącznik ten odnosi się do nowego art. 11.

Zawiera dwa nowe dodatki, które mają być wypełnione na późniejszym etapie.

- Dodatek 1: Ogólne warunki, które muszą spełniać wirtualne metody testowania

- Dodatek 2: Szczególne warunki dotyczące wirtualnych metod testowania
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Załącznik XIX: Harmonogram wprowadzania w życie niniejszej dyrektywy 

w odniesieniu do homologacji typu

Harmonogram został całkowicie zmieniony, głównie po to aby małe i średnie 

przedsiębiorstwa miały więcej czasu na dostosowanie się do nowych zasad.

IV. WNIOSKI

Rada uważa, że jej wspólne stanowisko, będące wynikiem intensywnych prac 

przygotowawczych i negocjacji toczących się od 2003 r. oraz cieszące się pełnym poparciem 

Komisji, jest zgodne z celami proponowanej dyrektywy.

Dzięki wspólnemu stanowisku faktycznie obowiązujące przepisy i regulacje administracyjne 

staną się jaśniejsze dla wszystkich podmiotów w celu usprawnienia wspólnotowej 

homologacji typu dla różnych kategorii pojazdów i ich części. Zastąpienie dyrektyw 

i rozporządzeń WE regulaminami EKG ONZ oraz wprowadzenie testowania samodzielnego 

lub wirtualnego przyczyni się do uproszczenia prawodawstwa wspólnotowego; ma to na celu 

zwiększenie globalnej konkurencyjności przemysłu samochodowego.

We wspólnym stanowisku ustanowione zostaną również przepisy dotyczące sprzedaży 

i dopuszczania do użytku części i wyposażenia przeznaczonego do pojazdów, którym 

udzielono homologacji zgodnie z wyżej wspomnianymi przepisami i regulacjami.

Przyczyni się to wymiernie do ustanowienia rynku wewnętrznego w dynamicznie 

rozwijającym się sektorze.

Ponadto znacznie przyczyni się to do poprawy bezpieczeństwa drogowego poprzez 

wprowadzenie w stosunkowo krótkim terminie obowiązkowego systemu homologacji typu

WE w odniesieniu do wszystkich samochodów ciężarowych.

________________________
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2003/0153 (COD) 

KOMUNIKAT KOMISJI  
DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 

 
na mocy art. 251 ust. 2 akapit drugi Traktatu WE  

 
dotyczący 

wspólnego stanowiska przyjętego przez Radę w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady ustanawiającej ramy dla homologacji typu pojazdów silnikowych, 
ich przyczep i układów, części oraz oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych 

do tych pojazdów 
(dyrektywa ramowa) 

1. INFORMACJE OGÓLNE 

Data przekazania wniosku Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(dokument COM(2003)418 wersja ostateczna - 2003/0153(COD): 14.7.2003.

Data wydania opinii przez Europejski Komitet Ekonomiczno-
Społeczny: 

28.1.2004.

Data wydania opinii przez Parlament Europejski w pierwszym 
czytaniu: 

11.2.2004.

Data przekazania zmienionego wniosku: 3.11.2004.

Data przyjęcia wspólnego stanowiska: 11.12.2006.

2. CEL WNIOSKU KOMISJI 

a) Wniosek ten stanowi modernizację dyrektywy ramowej 70/156/EWG1 w sprawie 
zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do homologacji typu 
pojazdów silnikowych i ich przyczep. 

b) Dyrektywa 70/156/EWG jest głównym instrumentem prawnym, który posiada 
Wspólnota Europejska, aby zrealizować jednolity rynek w przemyśle 
motoryzacyjnym. Wspólnota działa, z jednej strony, poprzez harmonizację 
przepisów technicznych dotyczących budowy pojazdów i ich części i, z drugiej 
strony, poprzez zastąpienie procedur administracyjnych homologacji krajowej jedną, 
obowiązkową homologacją wspólnotową. 

                                                 
1 Dyrektywa Rady 70/156/EWG z dnia 6 lutego 1970 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw 

członkowskich w odniesieniu do homologacji typu pojazdów silnikowych i ich przyczep – Dziennik 
Urzędowy L 42 z 23.2.1970, str. 1. 
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Od czasu przyjęcia dyrektyw 92/53/EWG2, 2002/24/WE3 i 2003/37/WE4, wszystkie 
kategorie pojazdów mogą korzystać z przywilejów, jakie zapewnia homologacja 
wspólnotowa. Jedynie pojazdy użytkowe5 korzystają z nich częściowo. Jednym z 
celów wyznaczonych w niniejszym wniosku jest rozszerzenie zasad homologacji 
wspólnotowej na pojazdy użytkowe. 

3. UWAGI DOTYCZĄCE WSPÓLNEGO STANOWISKA 

3.1. Uwagi ogólne dotyczące wspólnego stanowiska 

Rada pozytywnie przyjęła zaproponowany przez Komisję wniosek dotyczący 
nowego sformułowania dyrektywy ramowej 70/156/EWG. Ponadto Rada przyjęła z 
zadowoleniem uzupełnienia i poprawki wprowadzone w odniesieniu do dyrektywy 
92/53/EWG, która stanowiła, z historycznego punktu widzenia, pierwsze 
przekształcenie dyrektywy 70/156/EWG. 

Jednakże Rada przeformułowała wiele artykułów w celu wyjaśnienia ich zakresu, a 
nawet dokładniejszego w nich określenia warunków stosowania. 

Rada wprowadziła wiele nowych artykułów, aby w przyszłości umożliwić realizację 
nowych inicjatyw w ramach polityki upraszczania prawodawstwa wspólnotowego w 
sektorze motoryzacyjnym. Włączenie tych nowych artykułów wpisuje się doskonale 
w ramy zaleceń Grupy wysokiego szczebla „CARS-21”. 

Biorąc pod uwagę złożoność mechanizmów homologacji typu już wprowadzonych 
od 1996 r. i dane aspekty prawne, dyskusje w Radzie umożliwiły osiągnięcie 
delikatnej równowagi między wymogami bezpieczeństwa drogowego, ochrony 
środowiska naturalnego a przemysłem. Wspólne stanowisko jest przede wszystkim 
tekstem kompromisowym, opracowanym w trosce o to, aby wszystkie państwa 
członkowskie mogły do niego przystąpić. 

Komisja uczestniczyła w opracowaniu nowych artykułów i różnych przeformułowań 
istniejących artykułów. 

Komisja może przychylić się do tekstu wspólnego stanowiska. Komisja wolałaby 
jednak, w interesie samych użytkowników, aby terminy wprowadzenia w życie 
homologacji wspólnotowej dla pojazdów użytkowych były bliższe, co umożliwiłoby, 
z jednej strony, realizację rynku wewnętrznego i, z drugiej strony, jak 

                                                 
2 Dyrektywa Rady 92/53/EWG z dnia 18 czerwca 1992 r. zmieniająca dyrektywę 70/156/EWG w 

sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do homologacji typu 
pojazdów silnikowych i ich przyczep – Dziennik Urzędowy L 225 z 10.8.1992, str. 1. 

3 Dyrektywa 2002/24/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 marca 2002 r. odnosząca się do 
homologacji typu dwu- lub trzykołowych pojazdów silnikowych i uchylająca dyrektywę Rady 
92/61/EWG – Dziennik Urzędowy L 124 z 9.5.2002, str. 1. 

4 Dyrektywa 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 uchylająca dyrektywę 
74/150/EWG – Dziennik Urzędowy L 171 z 9/7/2003, str. 1. 

5 Pojazdy użytkowe lekkie (do 3,5 ton), samochody ciężarowe, przyczepy, naczepy, autobusy i autokary. 
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najwcześniejsze wprowadzenie obowiązku spełnienia wymogów bezpieczeństwa w 
odniesieniu do tego rodzaju pojazdów. 

3.2. Uwagi dotyczące poprawek przyjętych przez Parlament Europejski 

Rada w pełni podziela opinię Komisji dotyczącą poprawek przyjętych przez 
Parlament Europejski w pierwszym czytaniu. 

Wszystkie poprawki, wprowadzone do dyrektywy ramowej w odniesieniu do 
przepisów niezgodnych z celami wniosku zostały odrzucone. Podobnie poprawki, 
które dotyczyły dziedzin już objętych innymi przepisami wspólnotowymi zostały 
odrzucone, aby nie spowodować niejasności prawnych. 

Rada zatwierdziła poprawki Parlamentu Europejskiego, przeformułowane przez 
Komisję, które dotyczą homologacji typu w ścisłym tego słowa znaczeniu, ponieważ 
rozszerzają zakres przepisów pierwotnie przedstawionych. Poprawki dotyczące 
indywidualnej homologacji zostały przyjęte. 

Rada zgodziła się na ponowne rozważenie limitów małych serii, aby uwzględnić 
rozszerzenie Unii Europejskiej, które odbyło się w maju 2004 r. 

W odniesieniu do terminów realizacji homologacji wspólnotowej Rada odrzuciła w 
całości wniosek Parlamentu dotyczący przełożenia wszystkich terminów 
zaproponowanych przez Komisję, uznając, że tak znaczące przeniesienie mogłoby 
mieć negatywny wpływ przede wszystkim na interesy konstruktorów, którzy w 
pierwszym rzędzie korzystają z harmonizacji przepisów technicznych i 
administracyjnych w odniesieniu do homologacji pojazdów. 

3.3. Nowe przepisy wprowadzone przez Radę i stanowisko Komisji 

Pośród nowych artykułów, art. 10a określa w sposób szczegółowy warunki 
prowadzenia testów wymaganych do przyznania homologacji typu. Artykuł ten 
doprowadzi do znacznego uproszczenia metod testowania, umożliwiając 
wykorzystanie metod wirtualnych i zezwalając konstruktorowi na przedstawianie 
przez niego raportów z testów. 

Artykuł 38 („Powiadamianie i wyznaczanie służb technicznych”) został całkowicie 
przeredagowany. Określono, że w pewnych warunkach organy administracyjne 
odpowiedzialne za homologację typu mogą być zastąpione służbami technicznymi 
wyznaczonymi do tego celu i nadzorować testy wykonane w urządzeniach 
konstruktorów. Rada określiła także warunki oceny kompetencji różnych podmiotów 
uczestniczących w procedurze homologacji od wykonania wymaganych testów, 
kontroli zgodności z produkcją, kontroli poprzez pobieranie prób pojazdów lub 
części na rynku. 

Szczególną uwagę zwrócono na części i wyposażenie dostępne na rynku usług 
posprzedażnych, aby te części i wyposażenie, które mogłyby zakłócać 
funkcjonowanie pojazdu zostały wprowadzone na rynek jedynie za zgodą organów 
odpowiedzialnych za homologację typu. Dodano nowy artykuł („Części i 
wyposażenie, które stanowią znaczne ryzyko [..]”), aby ustanowić uproszczoną 
procedurę homologacji, powielonej z homologacji typu. 
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Rada poddała w całości rewizji harmonogram zaproponowany przez Komisję w 
odniesieniu do wdrożenia homologacji wspólnotowej dla pojazdów użytkowych, aby 
małe i średnie przedsiębiorstwa dysponowały dłuższym czasem do dostosowania się 
do nowych przepisów. Nowy harmonogram uwzględnia fakt, że termin transpozycji 
dyrektywy przez państwa członkowskie został przedłużony z 12 do 18 miesięcy.  

Załączniki do dyrektywy zostały uaktualnione w celu uwzględnienia zmian 
wynikających z wprowadzenia nowych artykułów i niedawnego wejścia w życie 
nowych szczególnych dyrektyw. 

Komisja przyjmuje w pełni te zmiany.  

4. UWAGI KOŃCOWE 

We wniosku pierwotnym z dnia 14 lipca 2003 r. Komisja proponowała rozszerzenie korzyści 
wynikających z homologacji typu na wszystkie pojazdy, łącznie z pojazdami użytkowymi, w 
sposób umożliwiający osiągnięcie rynku wewnętrznego w sektorze motoryzacyjnym. Poza 
korzyściami skali, jakie dzięki niej osiągają konstruktorzy, przynosi ona również korzyści w 
postaci znacznej poprawy bezpieczeństwa pojazdów, ponieważ tym samym czyni 
obowiązkowymi wszystkie dyrektywy dotyczące harmonizacji technicznej opracowane od 
chwili przyjęcia dyrektywy 70/156/EWG. 

Dla obywateli Europy, poza korzyściami, jakie oferuje otwarty i konkurencyjny wspólny 
rynek, znaczna poprawa bezpieczeństwa drogowego jest kluczowym czynnikiem w 
momencie, gdy ruch międzynarodowy pojazdów użytkowych przybiera na sile. 

Rada udzieliła poparcia dla zmienionego wniosku Komisji. Jednakże należy dokonać szeregu 
zmian, które będą miały pozytywny wpływ na procedury homologacji. Ponadto 
wprowadzonych zostało wiele artykułów, mających na celu rozpowszechnianie zaleceń 
raportu CARS 21 na rzecz uproszczenia prawodawstwa wspólnotowego w przyszłości. 

Rada podjęła decyzję jednomyślnie. 

Podsumowując, Komisja popiera wspólne stanowisko Rady. 




