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Poprawka 9
Virginie Joron

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Wymagania dla homologacji typu 
pojazdów silnikowych w zakresie emisji 
stopniowo ulegały znacznemu zaostrzeniu 
poprzez wprowadzenie i późniejszą zmianę 
norm Euro. Chociaż zasadniczo 
w pojazdach znacznie zmniejszono emisje 
w całym zakresie zanieczyszczeń 
podlegających regulacji, to w przypadku 
emisji NOx z silników wysokoprężnych 
lub emisji cząstek z silników benzynowych 
z bezpośrednim wtryskiem 
zainstalowanych w szczególności 
w pojazdach lekkich tak się nie stało. 
Należy zatem podjąć działania, aby 
zaradzić tej sytuacji.

(3) Wymagania dla homologacji typu 
pojazdów silnikowych w zakresie emisji 
stopniowo ulegały znacznemu zaostrzeniu 
poprzez wprowadzenie i późniejszą zmianę 
norm Euro. Chociaż zasadniczo 
w pojazdach znacznie zmniejszono emisje 
w całym zakresie zanieczyszczeń 
podlegających regulacji, to w przypadku 
emisji NOx z silników wysokoprężnych 
lub emisji cząstek z silników benzynowych 
z bezpośrednim wtryskiem 
zainstalowanych w szczególności 
w pojazdach lekkich tak się nie stało. 
Należy zatem podjąć działania, aby 
zaradzić tej sytuacji, nie stawiając jednak 
w gorszej sytuacji osób, które już 
posiadają pojazdy z silnikami 
wysokoprężnymi lub benzynowymi z 
wtryskiem bezpośrednim.

Or. fr

Poprawka 10
Virginie Joron

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) Przejrzystość informacji 
dotyczących naprawy dla podmiotów 
rynku wewnętrznego jest ważną wartością 
Unii, zwłaszcza dla Europejczyków, którzy 
pragną sprzedać lub kupić swój używany 
samochód w Europie.

Or. fr
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Poprawka 11
Monika Beňová, Brando Benifei, Maria Grapini, Maria Manuel Leitão Marques, 
Christel Schaldemose, Alex Agius Saliba

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) Dostęp niezależnych podmiotów do 
informacji dotyczących naprawy i 
utrzymania pojazdów ma kluczowe 
znaczenie dla przywrócenia zaufania 
konsumentów.

Or. en

Poprawka 12
Monika Beňová, Brando Benifei, Maria Grapini, Maria Manuel Leitão Marques, 
Christel Schaldemose, Alex Agius Saliba

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3b) Niedawne naruszenia 
obowiązujących ram prawnych przez 
producentów, w tym zobowiązań 
prawnych wynikających z rozporządzenia 
(WE) nr 715/2007, wykazały brak 
mechanizmów kontroli i egzekwowania 
przepisów. Konsumentom nie 
zaoferowano zadowalającej 
rekompensaty, ponieważ nawet w 
przypadku przyznania rekompensaty 
pojazdy nie zostały dostosowane do norm 
Euro 5 i Euro 6. Ponieważ coraz częściej 
wydawane zakazy ruchu pojazdów z 
silnikiem Diesla w miastach europejskich 
mają wpływ na codzienne życie obywateli, 
odpowiednimi środkami wyrównawczymi 
byłyby ponowne wyposażenie odnośnych 
pojazdów w najnowsze technologie 
oczyszczania spalin („wymiana sprzętu”) 
lub zaoferowanie premii z tytułu 
konwersji w przypadku, gdy konsument 
chce wymienić zakupiony pojazd na 
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bardziej ekologiczny model.
Or. en

Poprawka 13
Evžen Tošenovský

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Aby przyczynić się do osiągnięcia 
unijnych celów w zakresie jakości 
powietrza oraz ograniczenia emisji 
z pojazdów, należy przekazać Komisji 
uprawnienia do przyjmowania aktów 
zgodnie z art. 290 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
(TFUE) w odniesieniu do szczegółowych 
przepisów dotyczących szczególnych 
procedur, testów i wymogów dotyczących 
homologacji typu. Przedmiotowe 
przekazanie powinno obejmować 
uzupełnienie rozporządzenia (WE) 
nr 715/2007 o takie zmienione przepisy, 
jak również cykle badań stosowanych do 
pomiaru emisji; wymogi dotyczące 
wdrożenia zakazu stosowania urządzeń 
ograniczających skuteczność działania, 
które zmniejszają skuteczność układów 
kontroli emisji; środki niezbędne do 
wdrożenia obowiązku producenta do 
zapewnienia nieograniczonego 
i znormalizowanego dostępu do informacji 
dotyczących naprawy i utrzymania 
pojazdów; przyjęcie zmienionej procedury 
pomiaru cząstek stałych. Przekazanie 
uprawnień powinno ponadto obejmować 
zmianę rozporządzenia (WE) nr 715/2007 
w celu dokonania obniżenia ostatecznych 
współczynników zgodności celem 
uwzględnienia postępu technicznego 
w zakresie PEMS i ponownego ustalenia 
wartości dopuszczalnych masy cząstek 
stałych oraz wprowadzenia wartości 
dopuszczalnych liczby cząstek stałych. 
Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac 
przygotowawczych Komisja prowadziła 

(11) Aby przyczynić się do osiągnięcia 
unijnych celów w zakresie jakości 
powietrza oraz ograniczenia emisji 
z pojazdów, należy przekazać Komisji 
uprawnienia do przyjmowania aktów 
zgodnie z art. 290 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
(TFUE) w odniesieniu do szczegółowych 
przepisów dotyczących szczególnych 
procedur, testów i wymogów dotyczących 
homologacji typu. Przedmiotowe 
przekazanie powinno obejmować 
uzupełnienie rozporządzenia (WE) 
nr 715/2007 o takie zmienione przepisy, 
jak również cykle badań stosowanych do 
pomiaru emisji; wymogi dotyczące 
wdrożenia zakazu stosowania urządzeń 
ograniczających skuteczność działania, 
które zmniejszają skuteczność układów 
kontroli emisji; przyjęcie zmienionej 
procedury pomiaru cząstek stałych. 
Niezależnie od krótkiej przerwy między 
wejściem w życie niniejszego 
rozporządzenia a uchyleniem przepisów w 
sprawie informacji dotyczących naprawy i 
utrzymania pojazdów na mocy 
rozporządzenia (UE) 2018/858, do celów 
pewności prawa oraz w celu zapewnienia 
prawodawcy wszystkich dostępnych 
możliwości przekazanie uprawnień 
powinno również uwzględniać środki 
niezbędne do wdrożenia obowiązku 
producenta do zapewnienia 
nieograniczonego i znormalizowanego 
dostępu do informacji dotyczących 
naprawy i utrzymania pojazdów. 
Przekazanie uprawnień powinno ponadto 
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stosowne konsultacje, w tym na poziomie 
ekspertów, oraz aby konsultacje te były 
prowadzone zgodnie z zasadami 
określonymi w Porozumieniu 
międzyinstytucjonalnym w sprawie 
lepszego stanowienia prawa z dnia 13 
kwietnia 2016 r. W szczególności, aby 
zapewnić równy udział w 
przygotowywaniu aktów delegowanych, 
Parlament Europejski i Rada powinny 
otrzymywać wszystkie dokumenty w tym 
samym czasie co eksperci państw 
członkowskich, a eksperci tych instytucji 
powinni mieć regularny wstęp na spotkania 
grup ekspertów Komisji zajmujących się 
przygotowywaniem aktów delegowanych.

obejmować zmianę rozporządzenia (WE) 
nr 715/2007 w celu dokonania obniżenia 
ostatecznych współczynników zgodności 
celem uwzględnienia postępu technicznego 
w zakresie PEMS i ponownego ustalenia 
wartości dopuszczalnych masy cząstek 
stałych oraz wprowadzenia wartości 
dopuszczalnych liczby cząstek stałych. 
Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac 
przygotowawczych Komisja prowadziła 
stosowne konsultacje, w tym na poziomie 
ekspertów, oraz aby konsultacje te były 
prowadzone zgodnie z zasadami 
określonymi w Porozumieniu 
międzyinstytucjonalnym w sprawie 
lepszego stanowienia prawa z dnia 13 
kwietnia 2016 r. W szczególności, aby 
zapewnić równy udział w 
przygotowywaniu aktów delegowanych, 
Parlament Europejski i Rada powinny 
otrzymywać wszystkie dokumenty w tym 
samym czasie co eksperci państw 
członkowskich, a eksperci tych instytucji 
powinni mieć regularny wstęp na spotkania 
grup ekspertów Komisji zajmujących się 
przygotowywaniem aktów delegowanych.

Or. en

Poprawka 14
Kateřina Konečná

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Aby przyczynić się do osiągnięcia 
unijnych celów w zakresie jakości 
powietrza oraz ograniczenia emisji 
z pojazdów, należy przekazać Komisji 
uprawnienia do przyjmowania aktów 
zgodnie z art. 290 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
(TFUE) w odniesieniu do szczegółowych 
przepisów dotyczących szczególnych 
procedur, testów i wymogów dotyczących 
homologacji typu. Przedmiotowe 
przekazanie powinno obejmować 

(11) Aby przyczynić się do osiągnięcia 
unijnych celów w zakresie jakości 
powietrza oraz ograniczenia emisji 
z pojazdów, należy przekazać Komisji 
uprawnienia do przyjmowania aktów 
zgodnie z art. 290 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
(TFUE) w odniesieniu do szczegółowych 
przepisów dotyczących szczególnych 
procedur, testów i wymogów dotyczących 
homologacji typu. Przedmiotowe 
przekazanie powinno obejmować 
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uzupełnienie rozporządzenia (WE) 
nr 715/2007 o takie zmienione przepisy, 
jak również cykle badań stosowanych do 
pomiaru emisji; wymogi dotyczące 
wdrożenia zakazu stosowania urządzeń 
ograniczających skuteczność działania, 
które zmniejszają skuteczność układów 
kontroli emisji; środki niezbędne do 
wdrożenia obowiązku producenta do 
zapewnienia nieograniczonego 
i znormalizowanego dostępu do 
informacji dotyczących naprawy 
i utrzymania pojazdów; przyjęcie 
zmienionej procedury pomiaru cząstek 
stałych. Przekazanie uprawnień powinno 
ponadto obejmować zmianę 
rozporządzenia (WE) nr 715/2007 w celu 
dokonania obniżenia ostatecznych 
współczynników zgodności celem 
uwzględnienia postępu technicznego 
w zakresie PEMS i ponownego ustalenia 
wartości dopuszczalnych masy cząstek 
stałych oraz wprowadzenia wartości 
dopuszczalnych liczby cząstek stałych. 
Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac 
przygotowawczych Komisja prowadziła 
stosowne konsultacje, w tym na poziomie 
ekspertów, oraz aby konsultacje te były 
prowadzone zgodnie z zasadami 
określonymi w Porozumieniu 
międzyinstytucjonalnym w sprawie 
lepszego stanowienia prawa z dnia 13 
kwietnia 2016 r. W szczególności, aby 
zapewnić równy udział w 
przygotowywaniu aktów delegowanych, 
Parlament Europejski i Rada powinny 
otrzymywać wszystkie dokumenty w tym 
samym czasie co eksperci państw 
członkowskich, a eksperci tych instytucji 
powinni mieć regularny wstęp na spotkania 
grup ekspertów Komisji zajmujących się 
przygotowywaniem aktów delegowanych.

uzupełnienie rozporządzenia (WE) 
nr 715/2007 o takie zmienione przepisy, 
jak również cykle badań stosowanych do 
pomiaru emisji; wymogi dotyczące 
wdrożenia zakazu stosowania urządzeń 
ograniczających skuteczność działania, 
które zmniejszają skuteczność układów 
kontroli emisji; przyjęcie zmienionej 
procedury pomiaru cząstek stałych. 
Przekazanie uprawnień powinno ponadto 
obejmować zmianę rozporządzenia (WE) 
nr 715/2007 w celu dokonania obniżenia 
ostatecznych współczynników zgodności 
celem uwzględnienia postępu technicznego 
w zakresie PEMS i ponownego ustalenia 
wartości dopuszczalnych masy cząstek 
stałych oraz wprowadzenia wartości 
dopuszczalnych liczby cząstek stałych. 
Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac 
przygotowawczych Komisja prowadziła 
stosowne konsultacje, w tym na poziomie 
ekspertów, oraz aby konsultacje te były 
prowadzone zgodnie z zasadami 
określonymi w Porozumieniu 
międzyinstytucjonalnym w sprawie 
lepszego stanowienia prawa z dnia 13 
kwietnia 2016 r. W szczególności, aby 
zapewnić równy udział w 
przygotowywaniu aktów delegowanych, 
Parlament Europejski i Rada powinny 
otrzymywać wszystkie dokumenty w tym 
samym czasie co eksperci państw 
członkowskich, a eksperci tych instytucji 
powinni mieć regularny wstęp na spotkania 
grup ekspertów Komisji zajmujących się 
przygotowywaniem aktów delegowanych.

Or. en

Uzasadnienie

Nic nie uzasadnia zmiany rozporządzenia (WE) nr 715/2007 w sprawie informacji 
dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów, ponieważ wszystkie przepisy dotyczące tych 
aspektów zostały przeniesione do nowego rozporządzenia ramowego w sprawie homologacji 
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typu (rozporządzenia (UE) 2018/858).

Poprawka 15
Monika Beňová, Brando Benifei, Maria Grapini, Adriana Maldonado López, Maria 
Manuel Leitão Marques, Christel Schaldemose, Alex Agius Saliba

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Aby przyczynić się do osiągnięcia 
unijnych celów w zakresie jakości 
powietrza oraz ograniczenia emisji 
z pojazdów, należy przekazać Komisji 
uprawnienia do przyjmowania aktów 
zgodnie z art. 290 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
(TFUE) w odniesieniu do szczegółowych 
przepisów dotyczących szczególnych 
procedur, testów i wymogów dotyczących 
homologacji typu. Przedmiotowe 
przekazanie powinno obejmować 
uzupełnienie rozporządzenia (WE) 
nr 715/2007 o takie zmienione przepisy, 
jak również cykle badań stosowanych do 
pomiaru emisji; wymogi dotyczące 
wdrożenia zakazu stosowania urządzeń 
ograniczających skuteczność działania, 
które zmniejszają skuteczność układów 
kontroli emisji; środki niezbędne do 
wdrożenia obowiązku producenta do 
zapewnienia nieograniczonego 
i znormalizowanego dostępu do informacji 
dotyczących naprawy i utrzymania 
pojazdów; przyjęcie zmienionej procedury 
pomiaru cząstek stałych. Przekazanie 
uprawnień powinno ponadto obejmować 
zmianę rozporządzenia (WE) nr 715/2007 
w celu dokonania obniżenia ostatecznych 
współczynników zgodności celem 
uwzględnienia postępu technicznego 
w zakresie PEMS i ponownego ustalenia 
wartości dopuszczalnych masy cząstek 
stałych oraz wprowadzenia wartości 
dopuszczalnych liczby cząstek stałych. 
Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac 

(11) Aby przyczynić się do osiągnięcia 
unijnych celów w zakresie jakości 
powietrza oraz ograniczenia emisji 
z pojazdów, należy przekazać Komisji 
uprawnienia do przyjmowania aktów 
zgodnie z art. 290 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
(TFUE) w odniesieniu do szczegółowych 
przepisów dotyczących szczególnych 
procedur, testów i wymogów dotyczących 
homologacji typu. Przedmiotowe 
przekazanie powinno obejmować 
uzupełnienie rozporządzenia (WE) 
nr 715/2007 o takie zmienione przepisy, 
jak również cykle badań stosowanych do 
pomiaru emisji; wymogi dotyczące 
wdrożenia zakazu stosowania urządzeń 
ograniczających skuteczność działania, 
które zmniejszają skuteczność układów 
kontroli emisji; środki niezbędne do 
wdrożenia obowiązku producenta do 
zapewnienia nieograniczonego 
i znormalizowanego dostępu do informacji 
dotyczących naprawy i utrzymania 
pojazdów, w szczególności, lecz nie tylko, 
pojazdów sprzedanych konsumentom, 
którzy zostali nieprawidłowo 
poinformowani o poziomie emisji takich 
pojazdów, co spowodowało szkody dla 
tych konsumentów; przyjęcie zmienionej 
procedury pomiaru cząstek stałych. 
Przekazanie uprawnień powinno ponadto 
obejmować zmianę rozporządzenia (WE) 
nr 715/2007 w celu dokonania obniżenia 
ostatecznych współczynników zgodności 
celem uwzględnienia postępu technicznego 
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przygotowawczych Komisja prowadziła 
stosowne konsultacje, w tym na poziomie 
ekspertów, oraz aby konsultacje te były 
prowadzone zgodnie z zasadami 
określonymi w Porozumieniu 
międzyinstytucjonalnym w sprawie 
lepszego stanowienia prawa z dnia 13 
kwietnia 2016 r. W szczególności, aby 
zapewnić równy udział w 
przygotowywaniu aktów delegowanych, 
Parlament Europejski i Rada powinny 
otrzymywać wszystkie dokumenty w tym 
samym czasie co eksperci państw 
członkowskich, a eksperci tych instytucji 
powinni mieć regularny wstęp na spotkania 
grup ekspertów Komisji zajmujących się 
przygotowywaniem aktów delegowanych.

w zakresie PEMS i ponownego ustalenia 
wartości dopuszczalnych masy cząstek 
stałych oraz wprowadzenia wartości 
dopuszczalnych liczby cząstek stałych. 
Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac 
przygotowawczych Komisja prowadziła 
stosowne konsultacje, w tym na poziomie 
ekspertów, oraz aby konsultacje te były 
prowadzone zgodnie z zasadami 
określonymi w Porozumieniu 
międzyinstytucjonalnym w sprawie 
lepszego stanowienia prawa z dnia 13 
kwietnia 2016 r. W szczególności, aby 
zapewnić równy udział w 
przygotowywaniu aktów delegowanych, 
Parlament Europejski i Rada powinny 
otrzymywać wszystkie dokumenty w tym 
samym czasie co eksperci państw 
członkowskich, a eksperci tych instytucji 
powinni mieć regularny wstęp na spotkania 
grup ekspertów Komisji zajmujących się 
przygotowywaniem aktów delegowanych.

Or. en

Poprawka 16
Monika Beňová, Brando Benifei, Maria Grapini, Adriana Maldonado López, Maria 
Manuel Leitão Marques, Christel Schaldemose, Alex Agius Saliba

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Ponieważ założenie niniejszego 
rozporządzenia, mianowicie ustanowienie 
przepisów dotyczących emisji z pojazdów 
silnikowych, aby przyczynić się do 
osiągnięcia podstawowych celów 
w zakresie jakości powietrza, nie może 
zostać osiągnięty w sposób wystarczający 
przez państwa członkowskie, gdyż pojazdy 
silnikowe z ważną homologacją typu mogą 
być wprowadzane do obrotu w różnych 
państwach, natomiast ze względu na skalę 
i skutki działania lepsza jego realizacja jest 
możliwa na poziomie Unii, Unia może 
podjąć działania zgodnie z zasadą 
pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu 

(14) Ponieważ założenie niniejszego 
rozporządzenia, mianowicie ustanowienie 
przepisów dotyczących emisji z pojazdów 
silnikowych, aby przyczynić się do 
osiągnięcia podstawowych celów 
w zakresie jakości powietrza, nie może 
zostać osiągnięte w sposób wystarczający 
przez państwa członkowskie, gdyż pojazdy 
silnikowe z ważną homologacją typu mogą 
być wprowadzane do obrotu w różnych 
państwach, a konsumenci muszą być 
chronieni w równej mierze w całej Unii, 
natomiast ze względu na skalę i skutki 
działania jego lepsza realizacja jest 
możliwa na poziomie Unii, Unia może 
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o Unii Europejskiej. Zgodnie z zasadą 
proporcjonalności określoną we 
wspomnianym artykule niniejsze 
rozporządzenie nie wykracza poza to, co 
jest konieczne do osiągnięcia tych celów.

podjąć działania zgodnie z zasadą 
pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu 
o Unii Europejskiej. Zgodnie z zasadą 
proporcjonalności określoną we 
wspomnianym artykule niniejsze 
rozporządzenie nie wykracza poza to, co 
jest konieczne do osiągnięcia tych celów.

Or. en

Poprawka 17
Kateřina Konečná

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 6
Rozporządzenie (WE) nr 715/2007
Artykuł 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6) art. 8 otrzymuje brzmienie: skreśla się
„Artykuł 8
Akty delegowane w sprawie dostępu do 
informacji dotyczących naprawy 
i utrzymania pojazdów
Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych, zgodnie z art. 14a 
w celu uzupełnienia art. 6 i 7. Powyższe 
obejmuje określenie i aktualizację 
warunków technicznych odnoszących się 
do sposobu przekazywania informacji 
dotyczących OBD oraz naprawy 
i utrzymania pojazdu, ze szczególnym 
uwzględnieniem potrzeb MŚP.”;

Or. en

Uzasadnienie

Wszystkie wymogi w sprawie informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów 
przeniesiono do rozporządzenia ramowego (UE) 2018/858 dotyczącego homologacji typu. W 
myśl rozporządzenia (WE) nr 715/2007 nie ma zatem potrzeby przekazywania uprawnień 
dotyczących wspomnianych informacji.

Poprawka 18
Monika Beňová, Brando Benifei, Maria Grapini, Adriana Maldonado López, Maria 
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Manuel Leitão Marques, Christel Schaldemose, Alex Agius Saliba

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 6
Rozporządzenie (WE) nr 715/2007
Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych, zgodnie z art. 14a 
w celu uzupełnienia art. 6 i 7. Powyższe 
obejmuje określenie i aktualizację 
warunków technicznych odnoszących się 
do sposobu przekazywania informacji 
dotyczących OBD oraz naprawy 
i utrzymania pojazdu, ze szczególnym 
uwzględnieniem potrzeb MŚP.

Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych, zgodnie z art. 14a 
w celu uzupełnienia art. 6 i 7. Powyższe 
obejmuje określenie i aktualizację 
warunków technicznych odnoszących się 
do sposobu przekazywania informacji 
dotyczących OBD oraz naprawy 
i utrzymania pojazdu, ze szczególnym 
uwzględnieniem potrzeb MŚP, 
mikroprzedsiębiorstw oraz podmiotów 
samozatrudnionych.;

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka konieczna w celu zwiększenia zakresu.

Poprawka 19
Maria Grapini, Monika Beňová

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie 
trzeciego dnia po jego opublikowaniu 
w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie 
piątego dnia po jego opublikowaniu 
w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej.

Or. en


