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I
(Akty ustawodawcze)

DYREKTYWY
DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2013/54/UE
z dnia 20 listopada 2013 r.
dotycząca pewnych obowiązków państwa bandery w zakresie zgodności z Konwencją o pracy na
morzu z 2006 r. oraz jej egzekwowania
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

obejmującego również podstawowe zasady, które
można znaleźć w innych międzynarodowych konwen
cjach dotyczących pracy.

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
w szczególności jego art. 100 ust. 2,
uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

(5)

Zgodnie z art. VIII konwencji wchodzi ona w życie po
upływie 12 miesięcy od dnia zarejestrowania ratyfikacji
przynajmniej 30 członków MOP, których łączny udział
w światowym tonażu brutto statków wynosi 33 %.
Warunek ten spełniono dnia 20 sierpnia 2012 r.,
konwencja weszła zatem w życie dnia 20 sierpnia
2013 r.

(6)

Decyzja Rady 2007/431/WE (3) upoważniła państwa
członkowskie do ratyfikowania konwencji i wzywa się
państwa członkowskie, aby jak najszybciej to uczyniły.

(7)

Konwencja określa minimalne światowe
zapewnić prawo wszystkich marynarzy
warunków życia i pracy, niezależnie od
marynarzy i bandery statków, na których
by ustanowić równe warunki konkurencji.

(8)

Różne części konwencji, zarówno te dotyczące
obowiązków państwa bandery, jak i obowiązków
państwa portu, są włączane do różnych aktów prawnych
Unii. Celem niniejszej dyrektywy jest wprowadzenie
pewnych przepisów dotyczących zgodności i egzekwo
wania przewidzianych w tytule 5 konwencji w odnie
sieniu do tych części konwencji, w przypadku których
nie przyjęto jeszcze przepisów dotyczących wymaganej
zgodności i egzekwowania. Części te odpowiadają
elementom przedstawionym w załączniku do dyrektywy
Rady 2009/13/WE (4).

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom
narodowym,
uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu EkonomicznoSpołecznego (1),
po konsultacji z Komitetem Regionów,
stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (2),
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

Działania Unii w dziedzinie transportu morskiego mają
na celu, między innymi, polepszenie warunków życia
i pracy marynarzy na statkach, polepszenie ich bezpie
czeństwa i ochrony na morzu oraz zapobieganie zanie
czyszczeniu spowodowanemu przez wypadki na morzu.

(2)

Unia jest świadoma faktu, że większość wypadków na
morzu jest bezpośrednio spowodowana przez czynniki
ludzkie, zwłaszcza zmęczenie.

(3)

Jednym z głównych celów unijnej polityki bezpieczeń
stwa na morzu jest wyeliminowanie statków nieodpowia
dających normom.

(4)

Dnia 23 lutego 2006 r. Międzynarodowa Organizacja
Pracy (MOP) przyjęła Konwencję o pracy na morzu
z 2006 r. (zwaną dalej „konwencją”) z zamiarem stwo
rzenia jednego spójnego i aktualnego instrumentu

(1) Dz.U. C 299 z 4.10.2012, s. 153.
(2) Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 8 października 2013 r.
(dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym) i decyzja
Rady z dnia 15 listopada 2013 r.

normy, aby
do godnych
obywatelstwa
pracują, oraz

(3) Decyzja Rady 2007/431/WE z dnia 7 czerwca 2007 r. upoważnia
jąca państwa członkowskie do ratyfikowania, w interesie Wspólnoty
Europejskiej, Konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy o pracy
na morzu z 2006 r. (Dz.U. L 161 z 22.6.2007, s. 63).
(4) Dyrektywa Rady 2009/13/WE z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie
wdrożenia Umowy zawartej między Stowarzyszeniem Armatorów
Wspólnoty Europejskiej (ECSA) a Europejską Federacją Pracowników
Transportu (ETF) w sprawie Konwencji o pracy na morzu z 2006 r.
oraz w sprawie zmiany dyrektywy 1999/63/WE (Dz.U. L 124
z 20.5.2009, s. 30).
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(9)

Dyrektywa 2009/13/WE wdraża Umowę zawartą między
Stowarzyszeniem Armatorów Wspólnoty Europejskiej
(ECSA) a Europejską Federacją Pracowników Transportu
(ETF) w sprawie Konwencji o pracy na morzu z 2006 r.
(dalej zwaną „umową”), załączoną do tej dyrektywy.
Niniejsza dyrektywa nie narusza dyrektywy 2009/13/WE,
powinna zatem zapewnić zgodność z korzystniejszymi
przepisami prawa Unii zgodnie z tą dyrektywą.

(10)

Mimo że dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady
2009/21/WE (1) reguluje kwestie obowiązków państwa
bandery poprzez włączenie dobrowolnego systemu
audytu państw członkowskich IMO do prawa Unii oraz
poprzez wprowadzenie certyfikacji jakości krajowych
organów morskich, uznaje się, że oddzielna dyrektywa
dotycząca norm pracy na morzu byłaby bardziej odpo
wiednia i lepiej odzwierciedliłaby różne cele i procedury,
bez wywierania wpływu na dyrektywę 2009/21/WE.

(11)

(12)

(13)

Dyrektywa 2009/21/WE ma zastosowanie do konwencji
IMO. W każdym wypadku państwa członkowskie mogą
opracować, wdrożyć i utrzymać system zarządzania jako
ścią w odniesieniu do operacyjnych aspektów działań
związanych z państwem bandery prowadzonych przez
ich administrację morską, objętych zakresem stosowania
niniejszej dyrektywy.

Państwa członkowskie powinny zapewnić skuteczne
wywiązanie się ze swoich obowiązków jako państwa
bandery, w odniesieniu do wdrożenia przez statki pływa
jące pod ich banderą właściwych części konwencji.
Tworząc skuteczny system mechanizmów monitorowa
nia, w tym inspekcji, dane państwo członkowskie może,
w stosownych przypadkach, upoważnić instytucje
publiczne lub inne organizacje w rozumieniu prawidła
5.1.2 konwencji, na warunkach w niej określonych.

Zgodnie z art. 2 ust. 3 lit. c) rozporządzenia (WE) nr
1406/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady (2) zadania
podstawowe Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa
Morskiego obejmują współdziałanie agencji z państwami
członkowskimi oraz przekazywanie, na wniosek państwa
członkowskiego, odpowiednich informacji, aby wspierać
monitorowanie uznanych organizacji, które występują
w imieniu państw członkowskich, bez uszczerbku dla
praw i obowiązków państwa bandery.

10.12.2013

członkowskie, natomiast ze względu na rozmiary i skutki
działań możliwe jest ich lepsze osiągnięcie na poziomie
Unii, może ona podjąć działania zgodnie z zasadą
pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu o Unii Euro
pejskiej. Zgodnie z zasadą proporcjonalności, określoną
w tym artykule, niniejsza dyrektywa nie wykracza poza
to, co jest konieczne do osiągnięcia tych celów.

(15)

Stosowanie niniejszej dyrektywy nie może w żadnym
przypadku prowadzić do obniżenia poziomu ochrony
aktualnie obejmującej marynarzy na mocy prawa Unii,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1
Przedmiot
Niniejsza dyrektywa ustanawia zasady, które pozwalają
państwom członkowskim skutecznie wywiązywać się ze swoich
obowiązków jako państwa bandery dotyczących wdrażania
postanowień właściwych części konwencji. Niniejsza dyrektywa
nie narusza dyrektyw 2009/13/WE i 2009/21/WE ani też
żadnych bardziej rygorystycznych norm regulujących warunki
życia i pracy marynarzy zawartych w tych dyrektywach.

Artykuł 2
Definicje
Do celów niniejszej dyrektywy, oprócz odpowiednich definicji
zawartych w załączniku do dyrektywy 2009/13/WE, stosuje się
następującą definicję:

„właściwe części konwencji” oznaczają części konwencji,
których treść uznaje się za odpowiadającą przepisom załącznika
do dyrektywy 2009/13/WE.

Artykuł 3
(14)

Ponieważ cele niniejszej dyrektywy nie mogą zostać
osiągnięte w sposób wystarczający przez państwa

(1) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/21/WE z dnia
23 kwietnia 2009 r. w sprawie zgodności z wymaganiami dotyczą
cymi państwa bandery (Dz.U. L 131 z 28.5.2009, s. 132).
(2) Rozporządzenie (WE) nr 1406/2002 Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 27 czerwca 2002 r. ustanawiające Europejską Agencję
Bezpieczeństwa Morskiego (Dz.U. L 208 z 5.8.2002, s. 1).

Monitorowanie zgodności
1.
Państwa członkowskie zapewniają stworzenie skutecznych
i właściwych mechanizmów egzekwowania i monitorowania,
w tym przeprowadzanie inspekcji w odstępach czasu przewi
dzianych w konwencji, tak by warunki życia i pracy marynarzy
na statkach pływających pod banderą tych państw członkow
skich spełniały obecnie i w przyszłości wymogi właściwych
części konwencji.
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2.
Jeżeli chodzi o statki o tonażu brutto mniejszym niż 200,
nieodbywające rejsów międzynarodowych, państwa członkow
skie mogą, po konsultacjach z właściwymi organizacjami arma
torów i marynarzy, podjąć decyzję o dostosowaniu mecha
nizmów monitorowania, w tym inspekcji – zgodnie z art. II
ust. 6 konwencji – tak by uwzględnić konkretne warunki
właściwe dla takich statków.
3.
Wypełniając swoje zobowiązania wynikające z niniejszego
artykułu, państwa członkowskie mogą w stosownych przypad
kach upoważnić do przeprowadzania inspekcji instytucje
publiczne lub inne organizacje, w tym należące do innego
państwa członkowskiego, jeżeli to państwo wyrazi zgodę,
które ich zdaniem posiadają wystarczające zdolności, kompe
tencje i niezależność. W każdym przypadku państwo członkow
skie ponosi pełną odpowiedzialność za inspekcje warunków
życia i pracy odnośnych marynarzy na statkach pływających
pod jego banderą. Niniejszy przepis nie narusza dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/15/WE (1).
4.
Państwa członkowskie ustanawiają jasne cele i normy
obejmujące administrowanie ich systemami inspekcji, a także
odpowiednie całościowe procedury ich oceny stopnia, w jakim
te cele i normy są spełniane.
5.
Każde państwo członkowskie zapewnia marynarzom na
statkach pływających pod jego banderą dostęp do kopii umowy.
Dostęp ten może być elektroniczny.
Artykuł 4
Personel odpowiedzialny za monitorowanie zgodności
1.
Państwa członkowskie zapewniają, aby członkowie
personelu, w tym pracownicy instytucji lub innych organizacji
(„uznanych organizacji” w rozumieniu konwencji), upoważnieni
do wykonywania inspekcji zgodnie z art. 3 ust. 3 oraz odpo
wiedzialni za weryfikację odpowiedniego wdrożenia właściwych
części konwencji mieli wykształcenie, kompetencje, zakres
zadań, pełne umocowanie prawne, status i niezależność
niezbędne lub pożądane do tego, by móc przeprowadzać wery
fikacje i zapewniać zgodność z właściwymi częściami konwen
cji. Zgodnie z konwencją inspektorzy muszą być umocowani do
podejmowania stosownych czynności, aby zapobiec opusz
czeniu portu przez statek do momentu podjęcia niezbędnych
działań.
2.
Każde upoważnienie udzielone w zakresie inspekcji obej
muje co najmniej prawo uznanej organizacji do żądania
usunięcia braków, które ta organizacja stwierdzi w warunkach
życia i pracy marynarzy, oraz do wykonywania w tym zakresie
inspekcji na wniosek państwa portu.
3.

Każde państwo członkowskie ustanawia:

(1) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/15/WE z dnia
23 kwietnia 2009 r. w sprawie wspólnych reguł i norm dotyczących
organizacji dokonujących inspekcji i przeglądów na statkach oraz
odpowiednich działań administracji morskich (Dz.U. L 131
z 28.5.2009, s. 47).
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a) system zapewniający, aby praca wykonywana przez uznane
organizacje była odpowiednia, co obejmuje przekazywanie
informacji na temat wszystkich mających zastosowanie
krajowych przepisów ustawowych i wykonawczych oraz
odpowiednich instrumentów międzynarodowych; oraz

b) procedury komunikowania się z tymi organizacjami oraz
nadzoru nad nimi.

4.
Każde państwo członkowskie przedkłada w Międzynaro
dowym Biurze Pracy aktualny wykaz wszelkich uznanych orga
nizacji upoważnionych do występowania w jego imieniu
i zapewnia jego aktualizację. W wykazie określone są zadania,
do których wypełniania upoważniono uznane organizacje.

Artykuł 5
Procedury składania skarg na statkach, rozpatrywanie
skarg i działania naprawcze
1.
Każde państwo członkowskie zapewnia wprowadzenie
odpowiednich procedur składania skarg na statkach w swoich
przepisach ustawowych lub wykonawczych.

2.
Jeżeli państwo członkowskie otrzyma skargę, której nie
uważa za w sposób oczywisty bezzasadną, lub uzyska dowód
zaświadczający, że statek, który pływa pod jego banderą, nie
spełnia wymogów właściwych części konwencji, lub że istnieją
poważne nieprawidłowości w odniesieniu do jego środków
wykonawczych, to państwo członkowskie podejmuje kroki
niezbędne do zbadania tej sprawy i zapewnienia, aby zostały
podjęte działania mające na celu usunięcie wszelkich stwierdzo
nych nieprawidłowości.

3.
Personel rozpatrujący skargi lub powiadamiany o nich
zapewnia poufność źródła wszelkich zażaleń lub skarg zawie
rających zarzut zagrożenia lub nieprawidłowości w odniesieniu
do warunków życia i pracy marynarzy lub naruszenia prze
pisów ustawowych i wykonawczych oraz nie informuje arma
tora, przedstawiciela armatora lub operatora statku o fakcie, że
dana inspekcja została przeprowadzona w wyniku takich
zażaleń lub skarg.

Artykuł 6
Sprawozdania
1.
Sprawozdania Komisji, które mają być przygotowywane
zgodnie z art. 9 dyrektywy 2009/21/WE, zawierają kwestie
objęte zakresem stosowania niniejszej dyrektywy.

2.
Komisja przedłoży Parlamentowi Europejskiemu i Radzie
sprawozdanie z wykonania i stosowania prawidła 5.3 konwencji
w odniesieniu do obowiązków zapewnienia pracy najpóźniej do
dnia 31 grudnia 2018 r. W stosownych przypadkach sprawoz
danie to może zawierać wnioski dotyczące środków mających
na celu poprawę warunków życia i pracy w sektorze morskim.
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Artykuł 7

Artykuł 8

Transpozycja

Wejście w życie

1.
Państwa członkowskie wprowadzają w życie przepisy
ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wyko
nania niniejszej dyrektywy do dnia 31 marca 2015 r.
Niezwłocznie przekazują Komisji tekst tych przepisów.

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej
opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Artykuł 9
Adresaci
Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odnie
sienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy
ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odnie
sienia określane są przez państwa członkowskie.

2.
Państwa członkowskie przekazują Komisji teksty podsta
wowych przepisów prawa krajowego, przyjętych w dziedzinie
objętej niniejszą dyrektywą.

Sporządzono w Strasburgu dnia 20 listopada 2013 r.

W imieniu Parlamentu
Europejskiego

W imieniu Rady

M. SCHULZ

V. LEŠKEVIČIUS

Przewodniczący

Przewodniczący

Oświadczenie Komisji
„Komisja uważa, że tytuł nie odzwierciedla należycie zakresu dyrektywy”.

10.12.2013
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DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2013/56/UE
z dnia 20 listopada 2013 r.
zmieniająca dyrektywę 2006/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie baterii
i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów w odniesieniu do wprowadzania do
obrotu baterii i akumulatorów przenośnych zawierających kadm przeznaczonych do użytku
w elektronarzędziach bezprzewodowych i ogniwach guzikowych o niskiej zawartości rtęci, oraz
uchylająca decyzję Komisji 2009/603/WE
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

(3)

W wyniku tego przeglądu stwierdzono, że aby stop
niowo zmniejszyć ilość kadmu uwalnianego do środo
wiska, zakaz stosowania kadmu powinien zostać rozsze
rzony na baterie i akumulatory przenośne przeznaczone
do użytku w elektronarzędziach bezprzewodowych,
ponieważ na rynku są już dostępne odpowiednie do
takich zastosowań zamienniki niezawierające kadmu,
a mianowicie baterie wodorkowo-niklowe i litowojonowe.

(4)

Obecne wyłączenie dotyczące baterii i akumulatorów
przenośnych przeznaczonych do użytku w elektronarzę
dziach bezprzewodowych powinno nadal obowiązywać
do dnia 31 grudnia 2016 r. w celu umożliwienia branży
recyklingowej i konsumentom na przestrzeni całego
łańcucha wartości dalszego dostosowania odpowiednich
technologii zastępczych w jednolity sposób we wszyst
kich regionach Unii.

(5)

Dyrektywa 2006/66/WE zakazuje wprowadzania do
obrotu wszystkich baterii lub akumulatorów o zawartości
rtęci wyższej niż 0,0005 % wagowo, bez względu na to,
czy są one wmontowane w urządzeniach. Zakazu tego
nie stosuje się jednak do ogniw guzikowych o zawartości
rtęci nie wyższej niż 2 % wagowo. Unijny rynek ogniw
guzikowych przesuwa się już w kierunku ogniw nieza
wierających rtęci. Należy zatem zakazać wprowadzania
do obrotu ogniw guzikowych o zawartości rtęci wyższej
niż 0,0005 % wagowo.

(6)

W wyniku wejścia w życie traktatu lizbońskiego upraw
nienia przyznane Komisji na mocy dyrektywy
2006/66/WE należy dostosować do art. 290 i 291 Trak
tatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE).

(7)

W celu uzupełnienia lub zmiany dyrektywy 2006/66/WE
należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjęcia
aktów zgodnie z art. 290 TFUE w odniesieniu do kryte
riów oceny równoważnych warunków dotyczących prze
twarzania i recyklingu poza Unią, umieszczania infor
macji o pojemności na bateriach i akumulatorach prze
nośnych i samochodowych oraz zwolnień z wymogów
w zakresie etykietowania. Szczególnie ważne jest, aby
w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła
stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów.
Przygotowując i opracowując akty delegowane, Komisja
powinna zapewnić jednoczesne, terminowe i odpowiednie
przekazywanie stosownych dokumentów Parlamentowi
Europejskiemu i Radzie.

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
w szczególności jego art. 192 ust. 1,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom
narodowym,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu EkonomicznoSpołecznego (1),

po konsultacji z Komitetem Regionów,

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą prawodawczą (2),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

(2)

Dyrektywa 2006/66/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady (3) zakazuje wprowadzania do obrotu baterii
i akumulatorów przenośnych – w tym wmontowanych
w urządzeniach – które zawierają więcej niż 0,002 %
wagowo kadmu. Baterie i akumulatory przenośne prze
znaczone do użytku w elektronarzędziach bezprzewodo
wych są jednak wyłączone z tego zakazu.

Komisja dokonała przeglądu tego wyłączenia zgodnie
z art. 4 ust. 4 dyrektywy 2006/66/WE.

(1) Dz.U. C 229 z 31.7.2012, s. 140.
(2) Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 10 października
2013 r. (dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym)
i decyzja Rady z dnia 15 listopada 2013 r.
(3) Dyrektywa 2006/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
6 września 2006 r. w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych
baterii i akumulatorów oraz uchylająca dyrektywę 91/157/EWG
(Dz.U. L 266 z 26.9.2006, s. 1).
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W odpowiednich przypadkach wymogi i format doty
czące rejestracji producentów powinny być spójne z prze
pisami dotyczącymi rejestracji i formatem określonymi
w art. 16 ust. 3 i części A załącznika X do dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE (1).

W celu zapewnienia jednolitych warunków wykonania
dyrektywy 2006/66/WE należy powierzyć Komisji
uprawnienia wykonawcze w odniesieniu do przepisów
przejściowych dotyczących minimalnych poziomów
zbierania, wspólnej metodyki obliczania rocznej sprze
daży przenośnych baterii i akumulatorów użytkownikom
końcowym, szczegółowych zasad obliczania poziomów
wydajności recyklingu oraz kwestionariusza lub modelu
krajowych sprawozdań z wykonania dyrektywy. Upraw
nienia te powinny być wykonywane zgodnie z rozporzą
dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
182/2011 (2).

(10)

Dyrektywa 2006/12/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady (3) została uchylona w drodze dyrektywy Parla
mentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE (4) ze skutkiem
od dnia 12 grudnia 2010 r.

(11)

Należy zatem
2006/66/WE,

odpowiednio

zmienić

10.12.2013

b) ust. 3 lit. c) otrzymuje brzmienie:

„c) elektronarzędziach bezprzewodowych; wyłączenie
w odniesieniu do elektronarzędzi bezprzewodowych
stosuje się do dnia 31 grudnia 2016 r.”;

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4.
W przypadku ogniw guzikowych do aparatów
słuchowych Komisja nadal dokonuje przeglądu wyłącze
nia, o którym mowa w ust. 2, i przedkłada Parlamen
towi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie na temat
dostępności ogniw guzikowych do aparatów słucho
wych spełniających wymogi ust. 1 lit. a) nie później
niż dnia 1 października 2014 r. W uzasadnionych przy
padkach z uwagi na niedostępność ogniw guzikowych
do aparatów słuchowych spełniających wymogi ust. 1
lit. a) Komisja dołącza do swojego sprawozdania
stosowny wniosek mający na celu wyłączenie ogniw
guzikowych do aparatów słuchowych z zakazu,
o którym mowa w ust. 2.”;

dyrektywę
2) art. 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1
W dyrektywie 2006/66/WE wprowadza się następujące zmiany:

1)

„2.
Baterie i akumulatory niespełniające wymogów
niniejszej dyrektywy, ale zgodnie z prawem wprowadzone
do obrotu przed datą rozpoczęcia stosowania odpowied
nich zakazów z art. 4, mogą w dalszym ciągu być ofero
wane na rynku do wyczerpania zapasów.”;

w art. 4 wprowadza się następujące zmiany:
3) art. 10 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.
Zakazu ustanowionego w ust. 1 lit. a) nie stosuje
się do ogniw guzikowych o zawartości rtęci nie wyższej
niż 2 % wagowo do dnia 1 października 2015 r.”;
(1) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia
4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektro
nicznego (WEEE) (Dz.U. L 197 z 24.7.2012, s. 38).
(2) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011
z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiające przepisy i zasady ogólne
dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania
uprawnień wykonawczych przez Komisję (Dz.U. L 55 z 28.2.2011,
s. 13).
(3) Dyrektywa 2006/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
5 kwietnia 2006 r. w sprawie odpadów (Dz.U. L 114 z 27.4.2006,
s. 9).
(4) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia
19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre
dyrektywy (Dz.U. L 312 z 22.11.2008, s. 3).

„4.
Komisja może ustanowić w drodze aktów wykonaw
czych przepisy przejściowe w celu usunięcia trudności, na
które napotykają państwa członkowskie przy spełnianiu
wymogów ust. 2, w wyniku szczególnych warunków krajo
wych. Takie akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie
z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 24 ust. 2.

W celu zapewnienia jednolitego stosowania niniejszego
artykułu Komisja ustanawia w drodze aktów wykonaw
czych wspólną metodykę obliczania rocznej sprzedaży
przenośnych baterii i akumulatorów użytkownikom
końcowym do dnia 26 września 2007 r. Takie akty wyko
nawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą,
o której mowa w art. 24 ust. 2.”;

10.12.2013

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4) art. 11 otrzymuje brzmienie:

L 329/7

9) art. 18 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 11
Usuwanie zużytych baterii i akumulatorów
Państwa członkowskie zapewniają, aby producenci projek
towali urządzenia w taki sposób, aby zużyte baterie
i akumulatory mogły zostać łatwo usunięte. Jeżeli zużyte
baterie i akumulatory nie mogą zostać łatwo usunięte przez
użytkownika końcowego, państwa członkowskie zapew
niają, aby producenci projektowali urządzenia w taki
sposób, aby zużyte baterie i akumulatory mogły być
łatwo usunięte przez wykwalifikowane podmioty profesjo
nalne niezależne od producenta. Do urządzeń, w których
wmontowano baterie i akumulatory, należy dołączyć
instrukcję wskazującą bezpieczny sposób ich usunięcia
przez użytkownika końcowego albo niezależny wykwalifi
kowany podmiot profesjonalny. W stosownych przypad
kach instrukcje informują także użytkownika końcowego
o rodzaju baterii lub akumulatora wmontowanych w urzą
dzeniu.
Przepisów określonych w akapicie pierwszym nie stosuje
się w sytuacji, gdy ze względu na bezpieczeństwo, wydaj
ność, względy medyczne lub względy integralności danych
niezbędna jest ciągłość zasilania i wymagane jest stałe połą
czenie pomiędzy urządzeniem a baterią lub akumulato
rem.”;
5) art. 12 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6.
Komisja przyjmuje w drodze aktów wykonawczych
szczegółowe przepisy dotyczące obliczania poziomów
wydajności recyklingu do dnia 26 marca 2010 r. Takie
akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą
sprawdzającą, o której mowa w art. 24 ust. 2.”;
6) w art. 12 uchyla się ust. 7;
7) art. 15 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3.
Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów
delegowanych zgodnie z art. 23a w celu ustanowienia
szczegółowych przepisów jako uzupełnienia przepisów
określonych w ust. 2 niniejszego artykułu, a w szczegól
ności kryteriów oceny równoważnych warunków, o których
mowa w tym ustępie.”;

„2.
Państwa członkowskie podają do wiadomości
publicznej projekty środków dotyczących zwolnień,
o których mowa w ust. 1, i powody ich zaproponowania
oraz powiadamiają o nich Komisję i pozostałe państwa
członkowskie.”;

10) w art. 21 wprowadza się następujące zmiany:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.
Państwa członkowskie do dnia 26 września
2009 r. zapewniają, aby pojemność wszystkich baterii
i akumulatorów przenośnych i samochodowych była na
nich oznaczona w sposób widoczny, czytelny i nieusu
walny. Komisja jest uprawniona do przyjmowania
aktów delegowanych zgodnie z art. 23a ustanawiających
szczegółowe przepisy jako uzupełnienie niniejszego
wymogu, w tym zharmonizowane metody określania
pojemności i odpowiedniego stosowania do dnia
26 marca 2009 r.”;

b) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7.
Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów
delegowanych zgodnie z art. 23a w celu udzielania
zwolnień od wymogów etykietowania przewidzianych
w niniejszym artykule. W ramach przygotowywania
tych aktów delegowanych Komisja zasięga opinii odpo
wiednich zainteresowanych stron, w szczególności
producentów, podmiotów prowadzących działalność
w zakresie zbierania, recyklingu, przetwarzania, organi
zacji działających w zakresie ochrony środowiska, orga
nizacji konsumenckich i organizacji pracowników.”;

11) w art. 22 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

8) art. 17 otrzymuje brzmienie:
„Artykuł 17
Rejestracja
Państwa członkowskie zapewniają, aby każdy producent
był zarejestrowany. Do rejestracji stosuje się te same
wymogi proceduralne w każdym państwie członkowskim
zgodnie z załącznikiem IV.”;

„2.
Sprawozdania sporządza się na podstawie kwestio
nariusza lub modelu. Komisja w drodze aktów wykonaw
czych ustanawia kwestionariusz lub model dla tych spra
wozdań. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie
z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 24 ust.
2. Kwestionariusz lub model przesyłany jest państwom
członkowskim sześć miesięcy przed rozpoczęciem pierw
szego okresu, który ma być objęty sprawozdaniem.”;
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12) dodaje się artykuł w brzmieniu:

„Artykuł 23a
Wykonanie przekazanych uprawnień
1.
Powierzenie Komisji uprawnień do przyjęcia aktów
delegowanych podlega warunkom określonym w niniejszym
artykule.

2.
Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych,
o których mowa w art. 15 ust. 3 oraz art. 21 ust. 2 i 7,
powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia 30 grudnia
2013 r. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące prze
kazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed
końcem tego pięcioletniego okresu. Przekazanie uprawnień
jest automatycznie przedłużane na takie same okresy,
chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się
takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed
końcem każdego okresu.

10.12.2013

2.
W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje
się art. 5 rozporządzenia (UE) nr 182/2011.

Jeżeli komitet nie wyda żadnej opinii, Komisja nie przyj
muje projektu aktu wykonawczego i stosuje się art. 5 ust. 4
akapit trzeci rozporządzenia (UE) nr 182/2011.

___________
(*) Dyrektywa Parlamentu i Rady 2008/98/WE z dnia
19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów i uchylająca
niektóre dyrektywy (Dz.U. L 312 z 22.11.2008, s. 3).
(**) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiające
przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli
przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień
wykonawczych przez Komisję (Dz.U. L 55
z 28.2.2011, s. 13).”;
14) dodaje się załącznik w brzmieniu:
„ZAŁĄCZNIK IV

3.
Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 15
ust. 3 oraz art. 21 ust. 2 i 7, może zostać w dowolnym
momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez
Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określo
nych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się
skuteczna od następnego dnia po jej opublikowaniu
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w określonym
w tej decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa ona na
ważność jakichkolwiek już obowiązujących aktów delego
wanych.

4.
Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego
Komisja przekazuje go równocześnie Parlamentowi Euro
pejskiemu i Radzie.

5.
Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 15 ust. 3
oraz art. 21 ust. 2 i 7 wchodzi w życie tylko, jeśli Parla
ment Europejski albo Rada nie wyraziły sprzeciwu
w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parla
mentowi Europejskiemu i Radzie lub jeśli przed upływem
tego terminu zarówno Parlament Europejski, jak i Rada
poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin
ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu
Europejskiego lub Rady.”;

Wymogi proceduralne dotyczące rejestracji
1. Wymogi dotyczące rejestracji
Rejestracji producentów baterii i akumulatorów dokonują
organy krajowe lub krajowe organizacje producentów upoważ
nione przez państwa członkowskie (zwane dalej »organami
rejestrującymi«), w formie papierowej albo elektronicznie.

Procedura rejestracji może stanowić część innej procedury rejes
tracyjnej producenta.

Producenci baterii i akumulatorów są zobowiązani zareje
strować się tylko raz w tym państwie członkowskim, w którym
wprowadzają do obrotu baterie i akumulatory po raz pierwszy
w ramach działalności profesjonalnej i otrzymują wówczas
numer rejestracyjny.

2. Informacje dostarczane przez producentów
Producenci baterii i akumulatorów przedstawiają organom
rejestracyjnym następujące informacje:

(i) nazwa producenta oraz marki (jeżeli istnieją), pod którymi
działa on w danym państwie członkowskim;

13) art. 24 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 24
Procedura komitetowa
1.
Komisję wspomaga komitet ustanowiony na mocy
art. 39 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
2008/98/WE (*). Komitet ten jest komitetem w rozumieniu
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
182/2011 (**).

(ii) adres(-y) producenta: kod pocztowy i miejscowość, nazwa
ulicy i numer domu, kraj, adres URL, numer telefonu oraz
nazwisko osoby kontaktowej, numer faksu i adres poczty
elektronicznej, jeżeli dane te są dostępne;

(iii) wskazanie rodzaju baterii i akumulatorów wprowadzanych
do obrotu przez producenta: baterie i akumulatory prze
nośne, baterie i akumulatory przemysłowe czy baterie
i akumulatory samochodowe;
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(iv) informacje dotyczące tego, jak producent wypełnia swoje
obowiązki: indywidualnie czy zbiorowo;
(v) data złożenia wniosku o rejestrację;
(vi) krajowy numer identyfikacyjny producenta, w tym euro
pejski numer identyfikacyjny podatnika lub krajowy
numer identyfikacyjny podatnika (fakultatywnie);
(vii) oświadczenie stwierdzające, że przedstawione informacje
są prawdziwe.
Do celów rejestracji, o której mowa w pkt 1 akapit drugi,
producenci baterii i akumulatorów nie są zobowiązani dostar
czać informacji innych niż wymienione w pkt 2 ppkt (i)–(vii).
3. Opłaty rejestracyjne
Organy rejestracyjne mogą stosować opłaty rejestracyjne, pod
warunkiem że są one obliczane w oparciu o koszty i są
proporcjonalne.
Stosując opłaty rejestracyjne, organy rejestracyjne informują
właściwe organy krajowe o metodzie obliczania kosztów
w odniesieniu do opłat.
4. Zmiana danych podanych przy rejestracji
Państwa członkowskie gwarantują, że w przypadku zmiany
danych podanych przez producentów przy rejestracji zgodnie
z pkt 2 ppkt (i)–(vii) producenci informują właściwe organy
rejestracyjne w danym państwie członkowskim w terminie
jednego miesiąca od dokonania zmiany.
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Artykuł 3
Transpozycja
1.
Państwa członkowskie wprowadzają w życie przepisy
ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wyko
nania art. 1 niniejszej dyrektywy do dnia 1 lipca 2015 r.
Niezwłocznie przekazują Komisji tekst tych przepisów.
2.
Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają
odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towa
rzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego
odniesienia określane są przez państwa członkowskie.
3.
Państwa członkowskie przekazują Komisji tekst podstawo
wych przepisów prawa krajowego, przyjętych w dziedzinie
objętej niniejszą dyrektywą.
Artykuł 4
Wejście w życie
Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej
opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Artykuł 5
Adresaci
Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

5. Wyrejestrowanie
Jeżeli producenci przestają być producentami w państwie
członkowskim, dokonują oni wyrejestrowania poprzez poinfor
mowanie właściwych organów rejestracyjnych w danym
państwie członkowskim.”

Artykuł 2

Sporządzono w Strasburgu dnia 20 listopada 2013 r.

W imieniu Parlamentu
Europejskiego

W imieniu Rady

Uchylenie decyzji Komisji 2009/603/WE
Decyzja Komisji 2009/603/WE (1) traci moc ze skutkiem od
dnia 1 lipca 2015 r.

M. SCHULZ

V. LEŠKEVIČIUS

Przewodniczący

Przewodniczący

(1) Decyzja Komisji 2009/603/WE z dnia 5 sierpnia 2009 r. ustanawia
jąca wymogi dotyczące rejestracji producentów baterii i akumula
torów zgodnie z dyrektywą 2006/66/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady (Dz.U. L 206 z 8.8.2009, s. 13).
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II
(Akty o charakterze nieustawodawczym)

ROZPORZĄDZENIA
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1277/2013
z dnia 9 grudnia 2013 r.
zezwalające na zwiększenie limitów wzbogacania wina produkowanego z wykorzystaniem
winogron zebranych w 2013 r. w niektórych regionach uprawy winorośli lub ich częściach
oraz z uwagi na wyjątkowy charakter odstępstwa w pkt
A.3 tego załącznika, zezwolenia na zwiększenie limitów
wzbogacania wina powinny być przyznawane wyłącznie
w odniesieniu do regionów uprawy winorośli lub ich
części, w których wystąpiły wyjątkowo niekorzystne
warunki pogodowe. W związku z tym we Francji pozwo
lenie powinno zostać przyznane jedynie w odniesieniu
do ograniczonej liczby gmin w departamencie Gironde,
w których wystąpiły takie warunki pogodowe.

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia
22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację
rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektó
rych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej
organizacji rynku”) (1), w szczególności jego art. 121 akapit
trzeci,

(5)

Należy zatem zezwolić na zwiększenie limitów wzboga
cania wina produkowanego z winogron zebranych
w 2013 r. w regionach uprawy winorośli w Republice
Czeskiej, Niemczech, Francji, Chorwacji, Luksemburgu,
na Węgrzech, w Austrii i Słowacji lub na części ich
terytoriów.

(6)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są
zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej
Organizacji Rynków Rolnych,

a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

(2)

(3)

(4)

Punkt A.3 załącznika XVa do rozporządzenia (WE) nr
1234/2007 przewiduje, że państwa członkowskie mogą
zwrócić się o podwyższenie limitów zwiększenia zawar
tości objętościowej alkoholu (wzbogacanie) w winie
o 0,5 % w latach, w których warunki klimatyczne były
wyjątkowo niekorzystne.
Republika Czeska, Niemcy, Francja, Chorwacja, Luksem
burg, Węgry, Austria i Słowacja zwróciły się o zwięk
szenie limitów wzbogacania wina produkowanego
z wykorzystaniem winogron zebranych w 2013 r.,
ponieważ warunki klimatyczne podczas sezonu wegeta
cyjnego były wyjątkowo niekorzystne. Wniosek został
złożony przez Republikę Czeską, Niemcy, Chorwację,
Luksemburg, Węgry, Austrię i Słowację w odniesieniu
do wszystkich regionów uprawy winorośli w tych
państwach i przez Francję w odniesieniu do niektórych
gmin departamentu Gironde.
Z powodu wyjątkowo niekorzystnych warunków pogo
dowych w 2013 r. limity zwiększenia naturalnej zawar
tości alkoholu określone w pkt A.2 załącznika XVa do
rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 w niektórych regio
nach uprawy winorośli lub ich częściach nie umożliwiają
produkcji wina o odpowiedniej całkowitej zawartości
alkoholu, na które normalnie istniałby popyt na rynku.
Uwzględniając cel załącznika XVa do rozporządzenia
(WE) nr 1234/2007, a mianowicie zmniejszanie zachęt
do wzbogacania wina i ograniczanie takiego działania,

(1) Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1
W drodze odstępstwa od pkt A.2 załącznika XVa do rozporzą
dzenia (WE) nr 1234/2007 w regionach uprawy winorośli
wymienionych w załączniku do niniejszego rozporządzenia
lub w ich częściach zwiększenie naturalnej zawartości objęto
ściowej alkoholu w odniesieniu do objętości świeżych winogron
zebranych w 2013 r., moszczu winogronowego, moszczu
winogronowego w trakcie fermentacji, młodego wina w trakcie
fermentacji i wina produkowanego z wykorzystaniem winogron
zebranych w 2013 r. nie przekracza następujących poziomów:
a) 3,5 % obj. w strefie uprawy winorośli A, o której mowa
w dodatku do załącznika XIb do rozporządzenia (WE) nr
1234/2007;
b) 2,5 % obj. w strefie uprawy winorośli B, o której mowa
w dodatku do załącznika XIb do rozporządzenia (WE) nr
1234/2007;
c) 2,0 % obj. w strefach uprawy winorośli C I i C II, o których
mowa w dodatku do załącznika XIb do rozporządzenia (WE)
nr 1234/2007.
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Artykuł 2
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 9 grudnia 2013 r.
W imieniu Komisji
José Manuel BARROSO

Przewodniczący
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ZAŁĄCZNIK
Regiony uprawy winorośli lub ich części, w których zezwala się na zwiększenie limitu wzbogacania zgodnie
z art. 1
Państwo członkowskie

Regiony uprawy winorośli lub ich części (strefa uprawy winorośli)

Republika Czeska

Wszystkie regiony uprawy winorośli (strefy A i B)

Niemcy

Wszystkie regiony uprawy winorośli (strefy A i B)

Francja

Następujące gminy w departamencie Gironde: Arbanats, Ayguemorte-LesGraves, Baurech, Beautiran, Belvès-de-Castillon, Blésignac, Branne, Cabara,
Camiac-et-Saint-Denis, Capian, Cardan, Castillon-la-Bataille, Castres-Gironde,
Civrac-sur-Dordogne, Daignac, Dardenac, Espiet, Faleyras, Francs, Gardeganet-Tourtirac, Grézillac, Guillac, Haux, La Brède, Langoiran, Lestiac-surGaronne, Lugaignac, Mouillac, Mouliets-et-Villemartin, Naujan-et-Postiac, Pail
let, Podensac, Portets, Pujols, Rions, Saint-Aubin-de-Branne, Sainte-Colombe,
Saint-Étienne-de-Lisse, Sainte-Florence, Saint-Genès-de-Castillon, Saint-Genèsde-Lombaud, Saint-Jean-de-Blaignac, Saint-Léon, Saint-Magne-de-Castillon,
Saint-Michel-de-Rieufret, Saint-Morillon, Saint-Pey-d’Armens, Saint-Philipped’Aiguille, Saint-Selve, Sainte-Terre, Les Salles-de-Castillon, La Sauve, Tabanac,
Tizac-de-Curton, Le Tourne, Vignonet, Villenave-de-Rions and Virelade (strefa
CI)

Chorwacja

Wszystkie regiony uprawy winorośli (strefy B, CI i CII)

Luksemburg

Wszystkie regiony uprawy winorośli (strefa A)

Węgry

Wszystkie regiony uprawy winorośli (strefa CI)

Austria

Wszystkie regiony uprawy winorośli (strefa B)

Słowacja

Wszystkie regiony uprawy winorośli (strefy B i CI)

10.12.2013
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ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1278/2013
z dnia 9 grudnia 2013 r.
ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców
i warzyw
dla przywozu z państw trzecich, w odniesieniu do
produktów i okresów określonych w części A załącznika
XVI do wspomnianego rozporządzenia.

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia
22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację
rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektó
rych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej
organizacji rynku”) (1),

(2)

uwzględniając rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr
543/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r. ustanawiające szczegółowe
zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007
w odniesieniu do sektorów owoców i warzyw oraz przetwo
rzonych owoców i warzyw (2), w szczególności jego art. 136
ust. 1,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1
Standardowe wartości celne w przywozie, o których mowa
w art. 136 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 543/2011,
są ustalone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

Standardowa wartość w przywozie jest obliczana
każdego dnia roboczego, zgodne z art. 136 ust. 1
rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 543/2011, przy
uwzględnieniu podlegających zmianom danych dzien
nych. Niniejsze rozporządzenie powinno zatem wejść
w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej,

Rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 543/2011 przewi
duje – zgodnie z wynikami wielostronnych negocjacji
handlowych Rundy Urugwajskiej – kryteria, na których
podstawie ustalania Komisja ustala standardowe wartości

Artykuł 2
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opub
likowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 9 grudnia 2013 r.
W imieniu Komisji,
za Przewodniczącego,
Jerzy PLEWA

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju
Obszarów Wiejskich

(1) Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.
(2) Dz.U. L 157 z 15.6.2011, s. 1.
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ZAŁĄCZNIK
Standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw
(EUR/100 kg)
Kod CN

Kod państw trzecich (1)

0702 00 00

AL
MA
TN
TR
ZZ

45,1
81,4
86,4
84,7
74,4

0707 00 05

AL
MA
TR
ZZ

59,9
127,8
122,5
103,4

0709 93 10

MA
TR
ZZ

153,0
161,8
157,4

0805 10 20

AR
AU
MA
TR
UY
ZA
ZW
ZZ

30,4
88,3
36,7
61,1
36,0
55,2
19,7
46,8

0805 20 10

AU
MA
ZZ

135,6
58,6
97,1

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70,
0805 20 90

TR
ZZ

66,3
66,3

0805 50 10

TR
ZZ

70,1
70,1

0808 10 80

BA
MK
NZ
US
ZA
ZZ

42,7
36,9
160,5
165,4
199,9
121,1

0808 30 90

TR
US
ZZ

130,9
211,2
171,1

Standardowa wartość w przywozie

(1) Nomenklatura krajów ustalona w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1833/2006 (Dz.U. L 354 z 14.12.2006, s. 19). Kod „ZZ”
odpowiada „innym pochodzeniom”.
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DYREKTYWY
DYREKTYWA KOMISJI 2013/60/UE
z dnia 27 listopada 2013 r.
zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, dyrektywę 97/24/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie niektórych części i właściwości dwu- lub trzykołowych
pojazdów silnikowych, dyrektywę 2002/24/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
homologacji typu dwu- lub trzykołowych pojazdów mechanicznych oraz dyrektywę Parlamentu
Europejskiego i Rady 2009/67/WE w sprawie instalacji urządzeń oświetleniowych i sygnalizacji
świetlnej w dwu- lub trzykołowych pojazdach silnikowych
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

możliwość ubiegania się o homologację typu zgodnie
z odpowiednimi regulaminami EKG ONZ, o których
mowa w art. 1 niniejszej dyrektywy.

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
(2)

W okresie przejściowym, do czasu gdy regulamin nr 41
EKG ONZ dotyczący emisji hałasu przez motocykle (5)
stanie się obowiązkowy w rozporządzeniu (UE) Parla
mentu Europejskiego i Rady nr 168/2013 z dnia
15 stycznia 2013 r. w sprawie homologacji i nadzoru
rynku pojazdów dwu- lub trzykołowych oraz czteroko
łowców (6), właściwe jest, aby w odniesieniu do nowych
typów pojazdów za równoważne uznawać wymagania
w zakresie poziomu dźwięku dotyczące motorowerów
określone w rozdziale 9 dyrektywy 97/24/WE oraz
w czwartej serii poprawek do regulaminu nr 41 EKG
ONZ, łącznie z powiązanymi ograniczeniami hałasu
określonymi w załączniku 6 do tego regulaminu ONZ.

(3)

W związku z nieproporcjonalnie wysokim poziomem
emisji węglowodorów i tlenku węgla przez pojazdy kate
gorii L1e, L2e i L6e (motorowery dwu- i trzykołowe oraz
lekkie czterokołowce) należy wprowadzić zmiany
w badaniu środowiskowym typu I (emisje zanieczyszczeń
z rury wydechowej po rozruchu zimnego silnika)
poprzez włączenie pomiarów emisji rozpoczynających
się bezpośrednio po rozruchu zimnego silnika w celu
lepszego odzwierciedlenia rzeczywistych warunków użyt
kowania oraz znacznej części emisji zanieczyszczeń
wytwarzanych bezpośrednio po zimnym rozruchu
podczas nagrzewania silnika. Zmiany w procedurze
badań laboratoryjnych emisji powinny zostać odzwier
ciedlone w przepisach administracyjnych, w szczególności
w odniesieniu do zmian dotyczących zapisów na świa
dectwie zgodności oraz arkusza wyników badań w dyrek
tywie 2002/24/WE.

(4)

W celu zapewnienia równych reguł gry dla wszystkich
producentów i w trosce o równą ekologiczność
pojazdów kategorii L1e, L2e i L6e w zakresie emisji
gazów ze skrzyni korbowej należy również wymagać,
aby producent pojazdu ubiegający się o nową homolo
gację typu, wyraźnie stwierdzał, że dla tych kategorii
pojazdów emisje gazów z układu wentylacji skrzyni
korbowej są zerowe, co oznacza, że skrzynia korbowa

uwzględniając dyrektywę 97/24/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 17 czerwca 1997 r. w sprawie niektórych części
i właściwości dwu- lub trzykołowych pojazdów silnikowych (1),
w szczególności jej art. 7,
uwzględniając dyrektywę 2002/24/WE Parlamentu Europej
skiego i Rady z dnia 18 marca 2002 r. w sprawie homologacji
typu dwu- lub trzykołowych pojazdów mechanicznych (2),
w szczególności jej art. 17,
uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady
2009/67/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie instalacji urzą
dzeń oświetleniowych i sygnalizacji świetlnej w dwu- lub trzy
kołowych pojazdach silnikowych (3), w szczególności jej art. 4,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

(1 )
(2 )
(3 )
(4 )

Unia jest stroną Porozumienia Europejskiej Komisji
Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych
(EKG ONZ) dotyczącego przyjęcia jednolitych wymagań
technicznych dla pojazdów kołowych, wyposażenia
i części, które mogą być stosowane w tych pojazdach,
oraz wzajemnego uznawania homologacji udzielonych
na podstawie tych wymagań („Zrewidowane Porozu
mienie z 1958 r.”) (4). Aby uprościć prawodawstwo
w zakresie homologacji typu zgodnie z zaleceniami
zawartymi w sprawozdaniu końcowym „CARS 21:
A Competitive Automotive Regulatory System for the
21st Century”, należy wprowadzić zmiany do dyrektyw
UE poprzez włączenie do prawa unijnego i stosowanie
dodatkowych regulaminów EKG ONZ w obecnych prze
pisach dotyczących homologacji typu pojazdów kategorii
L bez obniżania poziomu ochrony. W celu zmniejszenia
obciążenia administracyjnego związanego z procedurami
homologacji typu, producenci pojazdów powinni mieć
Dz.U.
Dz.U.
Dz.U.
Dz.U.

L
L
L
L

226
124
222
346

z
z
z
z

18.8.1997, s. 1.
9.5.2002, s. 1.
25.8.2009, s. 1.
17.12.1997, s. 81.

(5) Dz.U. L 317 z 14.11.2012, s. 1.
(6) Dz.U. L 60 z 2.3.2013, s. 52.
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jest odpowiednio szczelna, a gazy ze skrzyni korbowej
pojazdu nie mogą trafiać bezpośrednio do atmosfery
przez cały okres jego użytkowania.
(5)

Aby zachować spójność z wymaganiami EKG ONZ dla
pojazdów kategorii L w zakresie instalacji urządzeń
oświetleniowych i sygnalizacji świetlnej oraz aby
poprawić ich widoczność, nowe typy takich pojazdów
powinny być wyposażone w światła włączane samo
czynnie zgodnie z regulaminami EKG ONZ nr 74
(pojazdy L1e) (1) i nr 53 (motocykle kategorii L3e) (2)
lub dedykowane światła dzienne (DRL) spełniające
właściwe wymagania regulaminu nr 87 EKG ONZ (3).
Dla wszystkich pozostałych podkategorii pojazdów kate
gorii L należy zapewnić automatyczne włączanie oświet
lenia lub, w zależności od wyboru producenta, zainsta
lować dedykowane światła dzienne włączane automa
tycznie.

(6)

Niniejsza dyrektywa powinna wyraźnie wprowadzić etap
Euro dla pojazdów kategorii L1e, L2e i L6e objętych
zakresem dyrektywy 2002/24/WE. W przypadku świa
dectw zgodności dla pojazdów homologowanych
w odniesieniu do poziomu emisji zgodnie z poprzednimi
przepisami należy nadal zezwolić na podawanie etapu
Euro na zasadzie dobrowolności.

(7)

(8)

Środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne
z opinią Komitetu ds. Dostosowania do Postępu Tech
nicznego.
W celu umożliwienia przyjęcia przez państwa członkow
skie przepisów ustawowych, wykonawczych i administra
cyjnych niezbędnych do wykonania niniejszej dyrektywy
w terminie w niej określonym powinna ona wejść
w życie następnego dnia po jej opublikowaniu,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1
W dyrektywie 97/24/WE wprowadza się następujące zmiany:
1) art. 4 ust. 1 dyrektywy 97/24/WE otrzymuje brzmienie:
„Zgodnie z przepisami art. 11 dyrektywy 2002/24/WE
uznaje się równoważność wymagań rozdziału 1 (opony),
rozdziału 2 (światła i świetlne urządzenia sygnalizacyjne),
rozdziału 4 (lusterka wsteczne), załącznika III do rozdziału
9 (wymagania dotyczące dopuszczalnego poziomu
dźwięków i układu wydechowego motocykli) oraz rozdziału
11 (pasy bezpieczeństwa) załącznika do niniejszej dyrektywy
z przepisami regulaminów EKG ONZ nr 30 (1), 54 (2), 64 (3)
i 75 (4) w odniesieniu do opon, 3 (5), 19 (6), 20 (7), 37 (8),
38 (9), 50 (10), 53 (11), 56 (12), 57 (13), 72 (14), 74 (15) i 82 (16)
w odniesieniu do świateł i świetlnych urządzeń sygnalizacyj
nych, 81 (17) w odniesieniu do lusterek wstecznych, 16 (18)
(1) Dz.U. L 166 z 18.6.2013, s. 88.
(2) Dz.U. L 166 z 18.6.2013, s. 55.
(3) Dz.U. L 164 z 30.6.2010, s. 46.
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w odniesieniu do pasów bezpieczeństwa oraz 41 (19)
w odniesieniu do emisji hałasu przez motocykle.
___________
(1) E/ECE/TRANS/505/REV 1/ADD 29.
(2) E/ECE/TRANS/505/REV 1/ADD 53.
(3) E/ECE/TRANS/505/REV 1/ADD 63.
(4) E/ECE/TRANS/505/REV 1/ADD 74.
(5) E/ECE/TRANS/324/ADD 2.
(6) E/ECE/TRANS/324/REV 1/ADD 18.
(7) E/ECE/TRANS/324/REV 1/ADD 19.
(8) E/ECE/TRANS/505/REV 1/ADD 36.
(9) E/ECE/TRANS/324/REV 1/ADD 37.
(10) E/ECE/TRANS/505/REV 1/ADD 49.
(11) E/ECE/TRANS/505/REV 1/ADD52/Rev.2.
(12) E/ECE/TRANS/505/REV 1/ADD 55.
(13) E/ECE/TRANS/505/REV 1/ADD 56.
(14) E/ECE/TRANS/505/REV 1/ADD 71.
(15) E/ECE/TRANS/505/REV 1/ADD73/Rev.2/Amend.1.
(16) E/ECE/TRANS/505/REV 1/ADD 81.
(17) E/ECE/TRANS/505/REV 1/ADD 80.
(18) E/ECE/TRANS/505/REV 1/ADD 15.
(19) E/ECE/TRANS/505/Rev.1/Add.40/Rev.2.”;
2) w załącznikach I, II i IV do rozdziału 5 dyrektywy
97/24/WE wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem
I do niniejszej dyrektywy.
Artykuł 2
W załącznikach IV i VII do dyrektywy 2002/24/WE wprowadza
się zmiany zgodnie z załącznikiem II do niniejszej dyrektywy.
Artykuł 3
W załącznikach I–VI do dyrektywy 2009/67/WE wprowadza się
zmiany zgodnie z załącznikiem III do niniejszej dyrektywy.
Artykuł 4
1.
Ze skutkiem od dnia 1 lipca 2014 r. państwa członkow
skie, ze względu na środki zapobiegające zanieczyszczaniu
powietrza i bezpieczeństwo funkcjonalne, odmawiają przy
znania homologacji typu WE wszelkim nowym typom dwulub trzykołowych pojazdów silnikowych, które nie zachowują
zgodności z przepisami dyrektyw 2002/24/WE i 97/24/WE
zmienionych niniejszą dyrektywą.
2.
Ze skutkiem od dnia 1 lipca 2014 r. świadectwa zgod
ności są wydawane dla pojazdów zgodnych z przepisami dyrek
tywy 97/24/WE zmienionej pkt 1 załącznika II do niniejszej
dyrektywy.
Artykuł 5
1.
Państwa członkowskie wprowadzają w życie przepisy
ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wyko
nania niniejszej dyrektywy najpóźniej do dnia 30 czerwca
2014 r. Niezwłocznie przekazują Komisji tekst tych przepisów.
Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odnie
sienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy
ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odnie
sienia określane są przez państwa członkowskie.
2.
Państwa członkowskie przekazują Komisji tekst podstawo
wych przepisów prawa krajowego, przyjętych w dziedzinie
objętej niniejszą dyrektywą.
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Artykuł 6
Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej.
Artykuł 7
Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 27 listopada 2013 r.
W imieniu Komisji
José Manuel BARROSO

Przewodniczący
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ZAŁĄCZNIK I
W załącznikach I, II i IV do rozdziału 5 dyrektywy 97/24/WE wprowadza się następujące zmiany:
1) w załączniku I wprowadza się następujące zmiany:
a) ppkt 2.2–2.2.1.2.2 otrzymują brzmienie:
„2.2.

Opis badań

2.2.1.

Pojazd kategorii L1e, L2e lub L6e zgodny z normą emisji Euro 3 poddaje się badaniom typu I i II,
jak określono poniżej:

2.2.1.1.

Badanie typu I (średnie emisje zanieczyszczeń gazowych na obszarach miejskich o dużym nasileniu
ruchu po zimnym rozruchu)

2.2.1.1.1.

Badany pojazd jest ustawiany na hamowni podwoziowej wyposażonej w hamulec i koło zama
chowe. Przeprowadza się badania zgodnie z następującą procedurą:

2.2.1.1.1.1.

Faza 1 badania w stanie zimnym o łącznym czasie trwania 448 sekund i obejmująca cztery cykle
podstawowe przeprowadzana jest bez przerwy;

2.2.1.1.1.2.

Niezwłocznie po fazie 1 następuje faza 2 badania w stanie ciepłym o łącznym czasie trwania 448
sekund i obejmująca cztery cykle podstawowe. Fazę 2 badania w stanie ciepłym przeprowadza się
bez przerwy;

2.2.1.1.1.3.

Każdy cykl podstawowy w fazie 1 badania w stanie zimnym lub fazie 2 badania w stanie ciepłym
składa się z siedmiu etapów (bieg jałowy, przyspieszenie, prędkość stała, spowalnianie, stała liczba
obrotów, spowalnianie, bieg jałowy). Zarówno podczas badania w stanie zimnym, jak i ciepłym
spaliny emitowane przez pojazd rozrzedza się świeżym powietrzem, aby zapewnić stałą objętość
strumienia mieszaniny.

2.2.1.1.1.4.

W badaniu typu I:

2.2.1.1.1.4.1. Podczas fazy zimnej 1 do torby nr 1 w sposób ciągły kierowane są próbki mieszaniny spalin
i powietrza rozrzedzającego. Podczas fazy ciepłej 2 do torby nr 2 w sposób ciągły kierowane są
próbki mieszaniny spalin i powietrza rozrzedzającego. Stężenia tlenku węgla, węglowodorów
ogółem, tlenków azotu i ditlenku węgla określa się oddzielnie kolejno dla torby nr 1 i dla torby
nr 2;
2.2.1.1.1.4.2. Mierzy się łączną objętość mieszaniny w każdej torbie i dodaje, aby otrzymać łączną objętość toreb;
2.2.1.1.1.4.3. Na koniec każdej fazy badania rzeczywiście przebyta droga ustalana jest za pomocą łącznych
wskazań kumulacyjnego licznika obrotów, który napędzany jest przez rolkę stanowiska badawczego.
2.2.1.1.2.

Badanie jest przeprowadzane zgodnie z procedurą badań opisaną w dodatku 1. Gazy gromadzi się
i analizuje według określonych metod.

2.2.1.1.3.

Badanie przeprowadza się trzykrotnie, z zastrzeżeniem przepisów ppkt 2.2.1.1.4. W przypadku
każdego badania uzyskana całkowita masa tlenku węgla, węglowodorów i tlenków azotu musi być
mniejsza niż wartości graniczne normy Euro 3 określone w poniższej tabeli.
Tabela 1

2.2.1.1.3.1.

Wartości graniczne normy Euro 3 dla pojazdów kategorii L1e, L2e i L6e
Homologacja typu części i zgodność produkcji

CO (g/km)

HC + NOx (g/km)

L1

L2

1 (1 )

1,2

(1) Wartość graniczna masy CO wynosi 3,5 g/km w przypadku motorowerów trójkołowych (L2e) i lekkich
pojazdów czterokołowych (L6e).

2.2.1.1.3.2.

Niemniej jednak dla każdego z wymienionych powyżej zanieczyszczeń jeden z trzech uzyskanych
wyników może przekroczyć, o maksymalnie 10 %, wartość graniczną obowiązującą dla określonego
motoroweru, pod warunkiem że średnia arytmetyczna trzech wyników jest mniejsza niż obowią
zująca wartość graniczna. Jeżeli dopuszczalne wartości graniczne zostały przekroczone w przypadku
więcej niż jednego zanieczyszczenia, nie jest istotne, czy przekroczenie to występuje w tym samym
badaniu czy podczas różnych badań.
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2.2.1.1.4.

Liczba badań określonych w ppkt 2.2.1.1.3 jest zmniejszana przy spełnieniu warunków określonych
poniżej, gdzie V1 oznacza wynik pierwszego badania, a V2 wynik drugiego badania w odniesieniu
do każdego z określonych w tym podpunkcie zanieczyszczeń.

2.2.1.1.4.1.

Jeżeli dla wszystkich wymienionych zanieczyszczeń V1 ≤ 0,70 L, wymagane jest tylko jedno
badanie.

2.2.1.1.4.2.

Wymagane są tylko dwa badania, jeżeli w odniesieniu do wszystkich określonych zanieczyszczeń V1
≤ 0,85 L i jeżeli w przypadku przynajmniej jednego zanieczyszczenia V1 > 0,70 L. Ponadto
w przypadku każdego z określonych zanieczyszczeń V2 musi być taki, że V1 + V2 < 1,70 L,
a V2 < L.

2.2.1.1.5.

Pojazd kategorii L1e, L2e lub L6e zgodny z wartościami granicznymi normy Euro 3 dla badania
typu I określonymi w ppkt 2.2.1.1.3.1 oraz wymaganiami dotyczącymi badania typu I określonymi
w niniejszym załączniku homologuje się jako zgodny z normą Euro 3.

2.2.1.2.

Badanie typu II (emisje tlenku węgla i niedopalonych węglowodorów na biegu jałowym)

2.2.1.2.1.

Masę tlenku węgla i masę niedopalonych węglowodorów emitowanych podczas pracy silnika na
biegu jałowym mierzy się przez jedną minutę.

2.2.1.2.2.

Badanie to przeprowadza się zgodnie z procedurą opisaną w dodatku 2.”;

b) w załączniku 1 ppkt 4.2–4.2.3 otrzymują brzmienie:
„4.2.

Urządzenie do odbierania spalin
Urządzenie do odbierania spalin składa się z następujących elementów (zob. subdodatki 2 i 3):

4.2.1.

Urządzenie, za pomocą którego odbierane są wszystkie spaliny emitowane podczas badania, przy
utrzymaniu ciśnienia atmosferycznego przy rurze wydechowej (rurach wydechowych) motoroweru;

4.2.2.

Rura łącząca urządzenie do odbierania spalin i układ pobierania próbek spalin. Rura łącząca oraz
urządzenie do odbierania spalin muszą być wykonane ze stali nierdzewnej albo z innego materiału,
który nie powoduje zmiany składu odebranych gazów i jest odporny na ich temperaturę;

4.2.3.

Urządzenie do zasysania rozrzedzonych gazów. Urządzenie to musi zapewnić stały przepływ
o wystarczającej wielkości, aby zassane zostały wszystkie spaliny;”;

c) w załączniku 1 ppkt 4.2.4–4.2.8 otrzymują brzmienie:
„4.2.4.

Sonda do pobierania próbek przymocowana na zewnątrz urządzenia do odbierania spalin, za
pomocą której możliwe jest pobieranie w czasie trwania badania stałej pod względem ilości próbki
powietrza rozrzedzającego przy użyciu pompy, filtru i przepływomierza;

4.2.5.

Sonda do pobierania próbek skierowana pod prąd rozrzedzonych gazów, służąca do pobierania
w czasie badania próbek mieszaniny przy stałym przepływie za pomocą, jeżeli jest to niezbędne,
filtru, przepływomierza i pompy. Minimalny przepływ gazów w obu wyżej wymienionych układach
pobierania próbek musi wynosić co najmniej 150 l/godz.;

4.2.6.

Zawory trójdrożne w wyżej wymienionych instalacjach pobierania próbek, które kierują strumień
pobranych próbek do atmosfery albo, podczas badania, do odpowiednich toreb na próbki;

4.2.7.

Gazoszczelne torby do pobierania próbek służące do zbierania mieszaniny spalin i powietrza
rozrzedzającego, które muszą być odporne na określone zanieczyszczenia i wystarczająco pojemne,
aby nie przerywać normalnego przepływu pobierania próbek. Musi być co najmniej jedna oddzielna
torba na próbki (torba nr 1) do fazy 1 badania w stanie zimnym oraz jedna oddzielna torba na
próbki (torba nr 2) do fazy 2 badania w stanie ciepłym;

4.2.7.1.

Torby na próbki muszą być wyposażone w automatyczne urządzenie uszczelniające, które na
koniec badania można szybko i szczelnie zamknąć w instalacji pobierania próbek albo instalacji
do przeprowadzania analiz.
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4.2.7.1.1.

Urządzenie uszczelniające w torbie nr 1 zamyka się 448 sekund po rozpoczęciu badania typu I.

4.2.7.1.2.

Urządzenie uszczelniające w torbie nr 2 otwiera się natychmiast po zamknięciu torby nr 1
i ponownie zamyka 896 sekund po rozpoczęciu badania typu I;

4.2.8.

Musi istnieć metoda pomiaru łącznej objętości rozrzedzonych gazów, które podczas badania prze
pływają przez urządzenie do pobierania próbek. Układ rozrzedzania spalin musi być zgodny
z wymaganiami dodatku 2 do rozdziału 6 załącznika I do regulaminu nr 83 EKG ONZ.

4.2.9.

Rysunek 1
Pobieranie próbek zanieczyszczeń w przypadku normy Euro 3 w porównaniu z Euro 2 dla
pojazdu kategorii L1e, L2e lub L6e

d) w dodatku 1 dodaje się ppkt 4.3.3 w brzmieniu:
„4.3.3

Urządzenia przeznaczone do przeprowadzania analiz muszą umożliwiać niezależny pomiar próbki
mieszaniny spalin i powietrza rozrzedzającego zebranego w torbach nr 1 i 2.”;

e) w dodatku 1 ppkt 5.4–5.4.3 otrzymują brzmienie:

f)

„5.4.

Kondycjonowanie badanego pojazdu

5.4.1.

Ciśnienie opon badanego pojazdu musi odpowiadać wartości podanej przez producenta dla normal
nych warunków eksploatacyjnych. Jeśli jednak średnica rolek jest mniejsza niż 500 mm, ciśnienie
w oponach można podwyższyć o 30 %–50 %.

5.4.2.

Zbiornik(-i) paliwa pojazdu opróżnia się za pomocą spustu(-ów) zbiornika paliwa i napełnia
paliwem wzorcowym określonym w załączniku IV.

5.4.3.

Badany pojazd przemieszcza się na obszar badań i wykonuje następujące czynności:”;

w dodatku 1 dodaje się ppkt 5.4.3.1–5.4.3.5 w brzmieniu:
„5.4.3.1.

Badany pojazd wjeżdża lub jest wtaczany na hamownię podwoziową i wykonuje się cykl badania
określony w ppkt 2.1. Badany pojazd nie musi być zimny i może być wykorzystany do ustawienia
mocy hamowni.

5.4.3.2.

Nacisk osiowy na kole napędzającym musi, z dokładnością do ± 3 kg, odpowiadać naciskowi
osiowemu pojazdu w normalnych warunkach eksploatacyjnych, z siedzącym pionowo kierowcą
ważącym 75 kg ± 5 kg.

5.4.3.3.

W punktach pomiarowych można przeprowadzić próbne przebiegi cyklu badania określonego
w ppkt 2.1, aby określić minimalne otwarcie przepustnicy konieczne do utrzymania odpowiedniej
relacji prędkości do czasu, pod warunkiem że nie pobiera się próbki emisji.
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5.4.3.4.

Przed umieszczeniem badanego pojazdu w pomieszczeniu sezonowania przeprowadzane są cztery
następujące po sobie cykle pracy określone w ppkt 2.1 i trwające po 112 s. Ten cykl kondycjono
wania wstępnego przeprowadza się przy ustawieniach hamowni określonych w ppkt 5.1 i 5.2.
Pomiar emisji z rury wydechowej nie jest wymagany podczas cyklu kondycjonowania wstępnego.

5.4.3.5.

W ciągu pięciu minut od zakończenia kondycjonowania wstępnego badany pojazd opuszcza
hamownię i wjeżdża lub jest wtaczany do pomieszczenia sezonowania, w celu zaparkowania.
Kontrolowana temperatura otoczenia w pomieszczeniu sezonowania wynosi 298 K ± 5 K. Pojazd
musi się znajdować w tym pomieszczeniu nie krócej niż przez sześć godzin i nie dłużej niż przez
36 godzin przed badaniem typu I w cyklu zimnego rozruchu lub do czasu, gdy temperatura oleju
silnikowego TOil, temperatura płynu chłodzącego TCoolant lub temperatura uszczelek świec zapło
nowych TSP (tylko dla silników chłodzonych powietrzem) jest równa temperaturze pomieszczenia
sezonowania. W sprawozdaniu z badań należy podać, które z tych kryteriów zostało wybrane.”;

g) w dodatku 1 ppkt 7.1–7.1.3 otrzymują brzmienie:
„7.1.

Pobieranie próbek

7.1.1.

Pobieranie próbek rozpoczyna się natychmiast po rozpoczęciu badania, jak wskazano w ppkt 6.2.2.

7.1.2.

Torby nr 1 i 2 są hermetycznie zamykane zgodnie z kolejnością określoną w ppkt 4.2.7.1. Nie są
one podłączane w fazie 1 badania w stanie zimnym lub fazie 2 badania w stanie ciepłym.

7.1.3.

Na koniec ostatniego cyklu urządzenie do zbierania rozrzedzonych spalin i powietrza rozrzedzają
cego jest zamykane, a gazy wytwarzane przez silnik odprowadzane do atmosfery.”;

h) w dodatku 1 ppkt 7.2.4 otrzymuje brzmienie:
„7.2.4.

i)

Stężenia HC, CO i NOx oraz CO2 w próbkach rozrzedzonych spalin i w torbach na próbki
powietrza rozrzedzającego ustalane jest za pomocą wartości wskazanych lub zarejestrowanych
przez urządzenia pomiarowe przy zastosowaniu odpowiednich krzywych kalibracji.”;

w dodatku 1 ppkt 8–8.4.1 otrzymują brzmienie:
„8.

OKREŚLENIE ILOŚCI EMITOWANYCH ZANIECZYSZCZEŃ GAZOWYCH

8.1.

Masa CO2 oraz zanieczyszczeń gazowych: CO, HC i NOx ustalana jest oddzielnie dla toreb nr 1 i 2
zgodnie z ppkt 8.2–8.6.

8.2.

Masa tlenku węgla wyemitowanego podczas badania jest ustalana za pomocą następującego wzoru:

COm ¼ V · dCO ·

COc
106

gdzie:
8.2.1.

COm jest masą tlenku węgla wyemitowanego podczas badania wyrażoną w g/km, którą należy
obliczyć oddzielnie dla każdej fazy;

8.2.2.

SX równa się wyrażonej w km rzeczywiście przebytej odległości, która ustalana jest poprzez
pomnożenie całkowitej liczby obrotów rolki wskazanych na obrotomierzu przez obwód rolki;
gdzie:
X = 1 dla fazy zimnej 1;
X = 2 dla fazy ciepłej 2;

8.2.3.

dCO równa się gęstości tlenku węgla w temperaturze 273,2 K (0 °C) i przy ciśnieniu 101,3 kPa
( = 1,250 · 103 g/m3);

8.2.4.

COc równa się stężeniu objętościowemu tlenku węgla w rozrzedzonych gazach wyrażonemu
w ppm, z poprawką na uwzględnienie zanieczyszczenia powietrza rozrzedzającego:

COc ¼ COe Ä COd ·

Í

1Ä

1
DF

Î
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gdzie:
8.2.4.1.

COe równa się stężeniu tlenku węgla mierzonemu w ppm, w zebranej w torbie Sa próbce rozrze
dzonych gazów;

8.2.4.2.

COd równa się stężeniu tlenku węgla mierzonemu w ppm, w zebranej w torbie Sb próbce powietrza
rozrzedzającego;

8.2.4.3.

DF równa się współczynnikowi zdefiniowanemu w ppkt 8.6.

8.2.5.

V równa się wyrażonej w m3/fazę objętości rozrzedzonych gazów w temperaturze odniesienia
273,2 K (0 °C) i ciśnieniu odniesienia 101,3 kPa:

V ¼ V0 ·

N · ðPa Ä Pi Þ · 273,2
101,3 · ðTp þ 273,2Þ

gdzie:
8.2.5.1.

V0 równa się objętości spalin przetłoczonych przez pompę P1 podczas jednego obrotu wyrażonej
w m3/obrót. Objętość ta jest funkcją różnicy ciśnienia pomiędzy sekcjami wlotu i wylotu samej
pompy;

8.2.5.2.

N równa się liczbie obrotów pompy P1 podczas czterech podstawowych cykli badawczych każdej
fazy;

8.2.5.3.

Pa równa się ciśnieniu atmosferycznemu wyrażonemu w kPa;

8.2.5.4.

Pi równa się średniej wartości spadku ciśnienia w sekcji wlotu pompy P1 podczas badania, wyra
żonej w kPa;

8.2.5.5.

Tp (°C) równa się zmierzonej wartości temperatury rozrzedzonych gazów w sekcji wlotu pompy P1.

8.3.

Masa niedopalonych węglowodorów wyemitowanych podczas badania z układu wydechowego
motoroweru obliczana jest przy pomocy następującego wzoru:

HCm ¼ V · dHC ·

HCc
106

gdzie:
8.3.1.

HCm równa się masie węglowodorów wyemitowanych podczas badania, wyrażonej w g, którą
należy obliczyć oddzielnie dla każdej fazy;

8.3.2.

SX równa się odległości zdefiniowanej w ppkt 8.2.2;

8.3.3.

dHC równa się gęstości węglowodorów w temperaturze 273,2 K (0 °C) i przy ciśnieniu 101,3 kPa
(dla benzyny (E5) (C1H1,89O0,016)) (= 631 g/m3);

8.3.4.

HCc równa się stężeniu rozrzedzonych gazów wyrażonemu w ppm ekwiwalentu ditlenku węgla
skorygowanemu, by uwzględnić powietrze rozrzedzające:

HCc ¼ HCe Ä HCd ·

Í

1Ä

1
DF

Î

gdzie:
8.3.4.1.

HCe równa się stężeniu węglowodorów w próbce rozrzedzonych gazów zebranych w torbie Sa,
wyrażonemu w ppm ekwiwalentu ditlenku węgla;

8.3.4.2.

HCd równa się stężeniu węglowodorów w próbce powietrza rozrzedzającego zebranego w torbie Sb,
wyrażonemu w ppm ekwiwalentu ditlenku węgla;

8.3.4.3.

DF równa się współczynnikowi zdefiniowanemu w ppkt 8.6;

8.3.5.

V równa się objętości zdefiniowanej w ppkt 8.2.5.
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Masa tlenków azotu wyemitowanych podczas badania z układu wydechowego motoroweru obli
czana jest za pomocą następującego wzoru:

NOxm ¼ V · dNO2 ·

NOxc · Kh
106

gdzie:
8.4.1.
j)

NOxm równa się masie tlenków azotu wyemitowanych podczas badania, wyrażonej w g, którą
należy obliczyć oddzielnie dla każdej fazy;”;

w dodatku 1 dodaje się ppkt 8.4.2–8.6.3 w brzmieniu:
„8.4.2.

SX równa się odległości zdefiniowanej w ppkt 8.2.2;

8.4.3.

dNO2 równa się gęstości tlenków azotu w spalinach, wyrażonych w równowartości NO2, w tempe
raturze 273,2 K (0 °C) i przy ciśnieniu 101,3 kPa (= 2,050 · 103 g/m3);

8.4.4.

NOxc równa się stężeniu tlenków azotu w rozrzedzonych gazach wyrażonemu w ppm i skorygo
wanemu, by uwzględnić powietrze rozrzedzające:

NOxc ¼ NOxe Ä NOxd ·

Í

1Ä

1
DF

Î

gdzie:
8.4.4.1.

NOxe równa się stężeniu tlenków azotu w próbce rozrzedzonych gazów zebranych w torbie Sa
wyrażonemu w ppm;

8.4.4.2.

NOxd równa się stężeniu tlenków azotu w próbce powietrza rozrzedzającego zebranego w torbie Sb
wyrażonemu w ppm;

8.4.4.3.

DF równa się współczynnikowi zdefiniowanemu w ppkt 8.6.

8.4.5.

Kh jest czynnikiem korekty wilgotności

Kh ¼

1
1 Ä 0,0329 · ðH Ä 10,7Þ

gdzie:
8.4.5.1.

H równa się wilgotności absolutnej w gramach wody na kilogram suchego powietrza (w g/kg)

H¼

6,2111 · U · Pd
U
Pa Ä Pd ·
100

gdzie:
8.4.5.1.1.

U równa się zawartości wilgoci wyrażonej w procentach;

8.4.5.1.2.

Pd równa się ciśnieniu nasycenia parą wodną w temperaturze badania, wyrażonemu w kPa;

8.4.5.1.3.

Pa równa się ciśnieniu atmosferycznemu w kPa.

8.4.6.

V równa się objętości zdefiniowanej w ppkt 8.2.5.

8.5.

Ditlenek węgla (CO2)
Masa ditlenku węgla wyemitowanego podczas badania z układu wydechowego pojazdu obliczana
jest przy pomocy następującego wzoru:
CO2m ¼ V · dCO2 ·

CO2C
102
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gdzie:
8.5.1.

CO2 m równa się masie ditlenku węgla wyemitowanego podczas danej części badania, wyrażonej
w g, którą należy obliczyć oddzielnie dla każdej fazy;

8.5.2.

SX równa się odległości zdefiniowanej w ppkt 8.2.2;

8.5.3.

V równa się objętości zdefiniowanej w ppkt 8.2.5;

8.5.4.

dCO2 równa się gęstości ditlenku węgla w temperaturze 273,2 K (0 °C) i przy ciśnieniu 101,3 kPa,
dCO2 = 1,964 · 103 g/m3;

8.5.5.

CO2c równa się stężeniu rozrzedzonych gazów wyrażonemu jako procent ekwiwalentu ditlenku
węgla, skorygowanemu by uwzględnić powietrze rozrzedzające według następującego równania:

Î
Í
1
CO2C ¼ CO2e Ä CO2d 1 Ä
DF
gdzie:
8.5.5.1.

CO2e równa się procentowemu stężeniu ditlenku węgla w próbce rozrzedzonych gazów zebranych
w torbie(-ach) SA;

8.5.5.2.

CO2d równa się procentowemu stężeniu ditlenku węgla w próbce powietrza rozrzedzającego zebra
nego w torbie(-ach) SB;

8.5.5.3.

DF jest współczynnikiem zdefiniowanym w ppkt 8.6.

8.6.

DF jest współczynnikiem wyrażanym za pomocą następującego wzoru:
DF ¼
gdzie:

13,4
dla benzyny (E5)
CCO2 þ ðCHC þ CCO Þ · 10Ä4

8.6.1.

CCO2 = stężenie CO2 w rozrzedzonych spalinach znajdujących się w torbach do pobierania próbek
wyrażone w % objętościowo;

8.6.2.

CHC = stężenie HC w rozrzedzonych spalinach znajdujących się w torbach do pobierania próbek
wyrażone w ppm ekwiwalentu ditlenku węgla;

8.6.3.

CCO = stężenie CO w rozrzedzonych spalinach znajdujących się w torbach do pobierania próbek
wyrażone w ppm.”;

k) w dodatku 1 ppkt 9 otrzymuje brzmienie:
„9.

Przedstawienie wyników badań:
(Średni) wynik fazy zimnej określa się jako RX1 (w g), a (średni) wynik fazy ciepłej określa się jako
RX2 (w g). Wykorzystując te wyniki poziomu emisji, ostateczny wynik badaniu typu I RX (w g/km)
oblicza się przy pomocy następującego wzoru:
Rx ¼

ðRX_Cold · 0,3 þ RX_Warm · 0,7Þ
w g/km
ST

gdzie:
X = HC, CO, NOx lub CO2
RHC_Cold = HCmass_cold_phase_1 (w g), a RHC_Warm = HCmass_warm_phase_2 (w g), zob. wzór w ppkt 8.3
RCO_Cold = COmass_cold_phase_1 (w g), a RCO_Warm = CO

mass_warm_phase_2

(w g), zob. wzór w ppkt 8.2

RNOx_Cold = NOxmass_cold_phase_1 (w g), a RNOx_Warm = NOxmass_warm_phase_2 (w g), zob. wzór w ppkt
8.4
RCO2_Cold = CO2mass_cold_phase_1 (w g), a RCO2_Warm = CO2 mass_warm_phase_2 (w g), zob. wzór w ppkt
8.5
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ST: całkowita odległość testowa = S1 + S2 rzeczywiście przebyta przez badany pojazd L1e, L2e lub
L6e w fazie zimnej 1 oraz w fazie ciepłej 2 całego cyklu badania.”;

l)

w dodatku 1 dodaje się ppkt 10 w brzmieniu:
„10.

Zużycie paliwa
Zużycie paliwa oblicza się na podstawie wyników badań z ppkt 9 w następujący sposób:
FC ¼

0,118
· ½ð0,848 · RHC Þ þ ð0,429 · RCO Þ þ ð0,273 · RCO2 Þâ
D

gdzie:
FC = zużycie paliwa wyrażone w litrach na 100 km;
D = gęstość paliwa wzorcowego w kg/l w temperaturze 288,2 K (15 °C).”;
m) dodaje się dodatek 3 w brzmieniu:
„Dodatek 3
Emisje gazów ze skrzyni korbowej i interpretacja wyników badań w zakresie emisji CO2 i zużycia
paliwa
1.

Emisja gazów ze skrzyni korbowej homologowanego pojazdu kategorii L1e, L2e i L6e musi być równa zeru.
Emisje gazów ze skrzyni korbowej pojazdu nie mogą trafiać bezpośrednio do atmosfery przez cały okres
użytkowania pojazdu kategorii L.

2.

Interpretacja wyników badania typu I w zakresie emisji CO2 i zużycia paliwa dla pojazdów kategorii L1e,
L2e i L6e.

2.1. Wartości emisji CO2 i zużycia paliwa przyjęte jako wartości homologacji typu muszą odpowiadać warto
ściom zadeklarowanym przez producenta, pod warunkiem że wartości zmierzone przez służbę techniczną
nie przekraczają ich o więcej niż cztery procent. Wartości zmierzone mogą być niższe bez żadnych
ograniczeń.
2.2. Jeśli zmierzona wartość emisji CO2 i zużycia paliwa przekracza wartość emisji CO2 i zużycia paliwa podaną
przez producenta o ponad cztery procent, ten sam pojazd poddaje się kolejnemu badaniu.
2.3. Jeśli średnia wyników z tych dwóch badań nie przekracza wartości podanej przez producenta o więcej niż
cztery procent, jako wartość homologacji typu przyjmuje się wartość podaną przez producenta.
2.4. Jeśli średnia wyników z tych dwóch badań nadal przekracza wartość podaną o więcej niż cztery procent, ten
sam pojazd poddaje się ostatecznemu badaniu. Jako wartość homologacji typu przyjmuje się średnią trzech
wyników badań.”;
2) w ppkt 2.2.1.1.7 załącznika II do rozdziału 5 dyrektywy 97/24/WE wprowadza się następujące zmiany:
„2.2.1.1.7. Zarejestrowane dane wpisuje się w odpowiednich sekcjach dokumentu określonego w załączniku VII do
dyrektywy 2002/24/WE. W ppkt 46.2 załącznika IV do dyrektywy 2002/24/WE należy wpisać odpo
wiedni etap normy Euro zgodnie z zasadami określonymi w przypisie do tego podpunktu.”;
3) załącznik IV do rozdziału 5 dyrektywy 97/24/WE otrzymuje brzmienie:
„ZAŁĄCZNIK IV
WYMAGANIA DOTYCZĄCE PALIW WZORCOWYCH
Benzyna (E5) i olej napędowy (B5) używane jako paliwa wzorcowe muszą być określone zgodnie z sekcją A załącz
nika IX do rozporządzenia Komisji (WE) nr 692/2008. (*)

___________
(*) Dz.U. L 199 z 28.7.2008, s. 1.”.
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ZAŁĄCZNIK II
1) W załączniku do dyrektywy 2002/24/WE wprowadza się następujące zmiany:
a) w pkt wprowadza się następujące zmiany:
„46.

Emisje spalin(11)

46.1. Etap Euro: ................ (1, 2, lub 3)(12)
46.2. Badanie typu I: CO: ................. g/km HC: ................. g/km NOx ................. g/km HC + NOx: ................
g/km(13)
46.3. Badanie typu II: CO (13): ............................... g/min HC (13): .............................. g/min
CO (14): .......................................................................................... % obj.
Widoczne zanieczyszczenie powietrza spowodowane przez silnik o zapłonie samoczynnym:
skorygowana wartość współczynnika absorpcji: .............................. m–1”;
b) w załączniku IV do dyrektywy 2002/24/WE dodaje się przypisy 12, 13 i 14:
„(12) W zależności od numeru odpowiedniej dyrektywy oraz ostatniego aktu zmieniającego mających zastosowanie
do homologacji, zgodność z etapami Euro 1, 2 lub 3 określa się następująco:
Podanie etapu Euro, na wniosek organu zatwierdzającego, dla homologacji udzielonych przed następującą
datą: 11 grudnia 2013 r.
W tabeli 2.2.1.1.3 załącznika I do rozdziału 5 dyrektywy 97/24/WE, zgodność z pierwszym wierszem
wartości granicznych oznacza zgodność z etapem „Euro 1”, a zgodność z drugim wierszem wartości granicz
nych oznacza zgodność z etapem „Euro 2”.
Pełna zgodność z załącznikiem I do rozdziału 5 dyrektywy 97/24/WE, która obejmuje zgodność z etapem
„Euro 2” w połączeniu z metodyką badań określoną w załączniku I do dyrektywy Komisji 60/2013/UE (Dz.U.
L 329 z 10.12.2013, s. 15), oznacza zgodność z etapem „Euro 3”.
W tabeli 2.2.1.1.5 załącznika II do rozdziału 5 dyrektywy 97/24/WE zgodność z:
— wierszami wartości granicznych w części A tabeli 2.2.1.1.5 dotyczącymi klasy I (< 150 cm3) i klasy II (≥
150 cm3) oznacza zgodność z etapem „Euro 2”,
— wierszami wartości granicznych w części B tabeli 2.2.1.1.5 dotyczącymi klasy I (< 150 cm3) i klasy II (≥
150 cm3) oznacza zgodność z etapem „Euro 3”,
— wierszami wartości granicznych w części C tabeli 2.2.1.1.5 dotyczącymi klasy I (vmax < 130 km/h) i klasy
II (vmax ≥ 130 km/h) oznacza zgodność z etapem „Euro 3”.
(13) Tylko dla pojazdów kategorii L1e, L2e i L6e zgodnych z przepisami dyrektywy 97/24/WE zmienionej
dyrektywą 2013/60/UE.
(14) Dla pojazdów kategorii L objętych zakresem art. 1 dyrektywy 2002/24/WE z wyjątkiem pojazdów kategorii
L1e, L2e i L6e.”;
2) w załączniku VII do dyrektywy 2002/24/WE wprowadza się następujące zmiany:
a) pkt 2–2.2 otrzymują brzmienie:
„2. Wyniki badań emisji
Numer odpowiedniej dyrektywy wraz ze zmianami mającej zastosowanie do homologacji typu. W przypadku
dyrektywy o co najmniej dwóch etapach wdrażania należy również podać etap wdrażania oraz etap Euro:
Wariant/wersja: .................
Etap Euro (1): ................
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2.1. Badanie typu I
CO: ................ g/km
HC (3): ................ g/km
NOx (3). ................. g/km
HC + NOx (2): ................ g/km
CO2 (2): ................ g/km
Zużycie paliwa (2): ................. l/100 km
2.2. Typ II
CO (g/min) (2) ................
HC (g/min) (2) .................
CO (% obj.) (3) przy normalnej prędkości biegu jałowego) ................
Określić prędkość biegu jałowego (3) (4): ................
CO (% obj.) (3) przy prędkości podwyższonej biegu jałowego ................
Określić prędkość biegu jałowego (3) (4): ................
Temperatura oleju silnika (3) (5): ................ ”;
b) w przypisach w załączniku VII do dyrektywy 2002/24/WE wprowadza się następujące zmiany:
„(1) Zob. przypis 12 w załączniku IV.
(2) Tylko dla pojazdów kategorii L1e, L2e i L6e.
(3) Dla pojazdów kategorii L objętych zakresem art. 1 dyrektywy 2002/24/WE z wyjątkiem pojazdów kategorii
L1e, L2e i L6e.
(4) Należy podać tolerancję pomiaru.
(5) Odnosi się wyłącznie do silników czterosuwowych.”
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ZAŁĄCZNIK III
W załącznikach I–VI do dyrektywy 2009/67/WE wprowadza się następujące zmiany:
1) w wykazie załączników wprowadza się następujące zmiany:
a) skreśla się odniesienia do dodatków 1 i 2 do załącznika II;
b) skreśla się odniesienia do dodatków 1 i 2 do załącznika IV;
2) w załączniku I wprowadza się następujące zmiany:
a) w części A dodaje się pkt 16–18 w brzmieniu:
„16. światło do jazdy dziennej
oznacza światło skierowane do przodu, używane w celu poprawy widoczności pojazdu w czasie jazdy
w dzień;
17. funkcja stop/start
oznacza automatyczne włączanie i wyłączanie silnika, aby ograniczyć czas pracy na biegu jałowym, redukując
w ten sposób zużycie paliwa oraz emisje zanieczyszczeń i CO2;
18. główny wyłącznik pojazdu
oznacza urządzenie, za pomocą którego układ elektroniczny pojazdu zostaje włączony do normalnego trybu
pracy ze stanu wyłączenia, takiego jak np. gdy pojazd jest zaparkowany bez obecności kierowcy.”;
b) w części B pkt 10 otrzymuje brzmienie:
„10. Połączenia elektryczne muszą być wykonane w taki sposób, aby przednie światło pozycyjne lub, w przypadku
braku przedniego światła pozycyjnego, światło mijania, tylne światło pozycyjne oraz światło oświetlające tylną
tablicę rejestracyjną mogły być włączane i wyłączane tylko jednocześnie.
Pojazdy muszą być wyposażone w:
— światła do jazdy dziennej, albo
— światła mijania, które się automatycznie włączają po aktywowaniu głównego wyłącznika pojazdu.”;
c) w części B pkt 11 otrzymuje brzmienie:
„11. W przypadku braku szczególnych wymogów połączenia elektryczne muszą być wykonane w taki sposób, aby
wykluczyć możliwość włączenia świateł drogowych, świateł mijania i świateł przeciwmgielnych, w przypadku
gdy nie są włączone światła określone w pierwszym akapicie pkt 10. Niemniej jednak wymóg ten nie ma
zastosowania do świateł drogowych i świateł mijania używanych jako świetlne sygnały ostrzegawcze polega
jące na przerywanym zaświecaniu w krótkich odstępach czasu świateł drogowych lub na przerywanym
zaświecaniu w krótkich odstępach czasu świateł mijania, albo na naprzemiennym zaświecaniu w krótkich
odstępach czasu świateł drogowych i świateł mijania.”;
d) w części B dodaje się pkt 15–17 w brzmieniu:
„15. Pojazdy kategorii L1e i L3e mogą być wyposażone w dodatkowe tylne i boczne urządzenia i materiały
odblaskowe, pod warunkiem że nie wpływają one ujemnie na efektywność działania obowiązkowych urzą
dzeń oświetleniowych i sygnalizacji świetlnej. W szczególności pokrywa bagażnika i torby przy siodłach mogą
być wyposażone w materiały odblaskowe, pod warunkiem że są one tego samego koloru co urządzenia
oświetlenia w danym miejscu.
16. Żaden pojazd nie może być wyposażony w pomocnicze źródła światła emitujące światło, które może być
bezpośrednio lub pośrednio widoczne w normalnych warunkach jazdy, inne niż służące do oświetlania
kontrolek, wskaźników i urządzeń ostrzegawczych lub przedziału pasażerskiego.
17. Jeśli aktywowanie automatycznie włączanego reflektora przedniego lub światła do jazdy dziennej jest zwią
zane z działaniem silnika, należy to rozumieć jako związane z aktywowaniem głównego wyłącznika. W szcze
gólności odnosi się to do pojazdów z napędem elektrycznym lub innymi alternatywnymi układami napędo
wymi oraz pojazdów wyposażonych w automatyczną funkcję stop/start silnika.”;
3) w załączniku II wprowadza się następujące zmiany:
a) pkt 1–1.2 otrzymują brzmienie:
„1. Pojazdy kategorii L1e muszą spełniać wszystkie odpowiednie wymagania regulaminu nr 74 EKG ONZ.
Pojazdy o maksymalnej prędkości konstrukcyjnej nieprzekraczającej 25 km/h muszą spełniać wszystkie odpo
wiednie wymagania określone dla pojazdów o maksymalnej prędkości konstrukcyjnej pojazdu większej niż
25 km/h.
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1.1. Pojazdy kategorii L1e, w przypadku braku szczególnych wymogów dla pojazdów tej kategorii, muszą być
wyposażone w oświetlenie tylnej tablicy rejestracyjnej.
1.2. W przypadku braku szczególnych wymogów w regulaminie nr 74 EKG ONZ pojazdy kategorii L1e mogą być
wyposażone w aktywowane światła do jazdy dziennej, które spełniają wymogi określone w ppkt 6.15–6.15.7
załącznika III, zamiast w automatycznie włączane reflektory.”;
b) skreśla się dodatki 1 i 2;
c) dodatek 3 otrzymuje nazwę dodatek 1 i odpowiednio zmienia się odniesienie do niego w wykazie załączników;
d) dodatek 4 otrzymuje nazwę dodatek 2 i odpowiednio zmienia się odniesienie do niego w wykazie załączników;
e) w dodatku 2 dodaje się ppkt 5.7 w brzmieniu:
„5.7. Światło oświetlające tylną tablicę rejestracyjną”;
f) w dodatku 2 ppkt 6.3 otrzymuje brzmienie:
„6.3. Światło do jazdy dziennej: tak/nie (*)”;
4) w załączniku III wprowadza się następujące zmiany:
a) dodaje się ppkt 1.8 w brzmieniu:
„1.8. Światło oświetlające tylną tablicę rejestracyjną”;
b) ppkt 2.3 otrzymuje brzmienie:
„2.3. Światło do jazdy dziennej”;
c) ppkt 6.1.10 otrzymuje brzmienie:
„6.1.10. Wskaźnik włączenia świateł: obowiązkowy, jeżeli zamontowano reflektor światła drogowego (niemigający
wskaźnik o barwie niebieskiej).”;
d) dodaje się ppkt 6.1.11 w brzmieniu:
„6.1.11. Inne wymogi:
— światła drogowe pojazdów, które mają tendencję do przechylania się na zakręcie, mogą być wypo
sażone w system korygowania przechyłu poziomego (HIAS) określony w ppkt 2.25 regulaminu nr 53
EKG ONZ, pod warunkiem że spełnione są wszystkie odpowiednie wymogi tego regulaminu mające
zastosowanie do HIAS,
— łączna wartość maksymalnego natężenia światła wszystkich świateł drogowych, które mogą być
aktywowane jednocześnie, nie może przekraczać 430 000 cd, co odpowiada wartości odniesienia
100.”;
e) ppkt 6.2.3.1 otrzymuje brzmienie:
„6.2.3.1. W kierunku poprzecznym:
— pojedyncze niezależne światło mijania może być zamontowane powyżej, poniżej lub obok innego
światła przedniego. Jeżeli światła te są umieszczone jedno nad drugim, środek odniesienia światła
mijania musi znajdować się na środkowej płaszczyźnie wzdłużnej pojazdu. Jeżeli są one umieszczone
jedno obok drugiego, ich środki odniesienia muszą być symetryczne względem środkowej płasz
czyzny wzdłużnej pojazdu,
— pojedyncze niezależne światło mijania, które jest zespolone z innym światłem przednim, musi być
zamontowane w taki sposób, aby jego środek odniesienia leżał na środkowej płaszczyźnie wzdłużnej
pojazdu. Jeżeli jednak pojazd jest wyposażony w inne światło przednie umieszczone na wysokości
światła mijania, środki odniesienia obu tych świateł muszą być symetryczne względem środkowej
płaszczyzny wzdłużnej pojazdu,
— dwa światła mijania, z których żadne, jedno albo oba są zespolone z innym światłem przednim,
muszą być zamontowane w taki sposób, aby ich środki odniesienia były symetryczne względem
środkowej płaszczyzny wzdłużnej pojazdu,
— jeżeli występują dwa światła mijania, odległość pozioma między zewnętrznymi krawędziami
powierzchni emitujących światło a bocznym obrysem pojazdu nie może przekraczać 400 mm.”;
f)

ppkt 6.2.11 otrzymuje brzmienie:
„6.2.11. Inne wymogi:
— światła mijania pojazdów, które mają tendencję do przechylania się na zakręcie, mogą być wyposa
żone w system korygowania przechyłu poziomego (HIAS) określony w ppkt 2.25 regulaminu nr 53
EKG ONZ, pod warunkiem że spełnione są wszystkie odpowiednie wymogi tego regulaminu mające
zastosowanie do HIAS,
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— światła mijania, których najniższy punkt powierzchni emitującej światło znajduje się na wysokości nie
większej niż 0,8 m powyżej nawierzchni, muszą być dostosowane do ustawienia początkowego
przechyłu wynoszącego między – 1,0 % a – 1,5 %. Producent może podać dokładną wartość,
— światła mijania, których najniższy punkt powierzchni emitującej światło znajduje się między 0,8 m
a 1,0 m powyżej nawierzchni, muszą być dostosowane do ustawienia początkowego przechyłu
wynoszącego między – 1,0 % a – 2,0 %. Producent może podać dokładną wartość,
— światła mijania, których najniższy punkt powierzchni emitującej światło znajduje się co najmniej
1,0 m powyżej nawierzchni, muszą być dostosowane do ustawienia początkowego przechyłu wyno
szącego między 1,5 % a – 2,0 %. Producent może podać dokładną wartość,
— w przypadku świateł mijania ze źródłem światła, którego obiektywny strumień światła nie przekracza
2 000 lumenów, a przechył początkowy wynosi między – 1,0 % a – 1,5 %, pochylenie pionowe musi
zawierać się w przedziale między – 0,5 % a – 2,5 % we wszystkich warunkach obciążenia. Pochylenie
pionowe musi zawierać się w przedziale między – 1,0 % a –3,0 %, jeżeli przechył początkowy ustala
się między – 1,5 % a – 2,0 %. W celu spełnienia wymogów można stosować zewnętrzne urządzenie
regulacji świateł, pod warunkiem że nie są potrzebne narzędzia inne niż dostarczone wraz z pojaz
dem,
— w przypadku świateł mijania ze źródłem światła, którego obiektywny strumień światła przekracza
2 000 lumenów, a przechył początkowy wynosi między – 1,0 % a – 1,5 %, pochylenie pionowe musi
zawierać się w przedziale między – 0,5 % a – 2,5 % we wszystkich warunkach obciążenia. Pochylenie
pionowe musi zawierać się w przedziale między – 1,0 % a –3,0 %, jeżeli przechył początkowy ustala
się między – 1,5 % a – 2,0 %. W celu spełnienia wymogów niniejszego punktu można stosować
korektor ustawienia świateł przednich, pod warunkiem że jest w pełni automatyczny, a jego czas
reakcji wynosi mniej niż 30 sekund.”;
g) dodaje się ppkt 6.2.11.1 w brzmieniu:
„6.2.11.1. Warunki badań:
— Wymogi dotyczące przechyłu zawarte w ppkt 6.2.11. sprawdza się dla następujących przypadków:
— pojazd o masie w stanie gotowym do jazdy powiększonej o masę 75 kg odpowiadającą masie
kierowcy,
— pojazd w pełni obciążony o masie rozłożonej tak, aby osiągnąć maksymalne obciążenia osi
podane przez producenta dla tego warunku obciążenia,
— pojazd obciążony masą 75 kg odpowiadającą masie kierowcy i dodatkowo obciążony tak, aby
osiągnąć maksymalne dopuszczalne obciążenie osi tylnej podane przez producenta; w tym
przypadku obciążenie osi przedniej musi być jednak możliwie niskie,
— przed każdym pomiarem pojazd musi być rozkołysany trzy razy, a następnie przemieszczony do
tyłu i do przodu na odległość co najmniej jednego obrotu koła.”;
h) ppkt 6.4.1 otrzymuje brzmienie:
„6.4.1. Ilość:
— jedno lub dwa, w przypadku pojazdów o całkowitej szerokości nieprzekraczającej 1 300 mm,
— dwa w przypadku pojazdów o całkowitej szerokości przekraczającej 1 300 mm,
— można zamontować dodatkowe światło stopu kategorii S3 lub S4 (tj. środkowe wysoko zamontowane
światło stopu), pod warunkiem że spełnione są wszystkie odpowiednie wymagania regulaminu 48 EKG
ONZ mające zastosowanie do montażu takich świateł w pojazdach kategorii M1.”;
i)

ppkt 6.5.3.1 otrzymuje brzmienie:
„6.5.3.1. W kierunku poprzecznym:
— pojedyncze niezależne przednie światło pozycyjne może być zamontowane powyżej, poniżej lub
obok innego światła przedniego. Jeżeli światła te są umieszczone jedno nad drugim, środek odnie
sienia przedniego światła pozycyjnego musi znajdować się na środkowej płaszczyźnie wzdłużnej
pojazdu. Jeżeli są one umieszczone jedno obok drugiego, ich środki odniesienia muszą być symet
ryczne względem środkowej płaszczyzny wzdłużnej pojazdu,
— pojedyncze niezależne przednie światło pozycyjne, które jest zespolone z innym światłem przednim,
musi być zamontowane w taki sposób, aby jego środek odniesienia leżał na środkowej płaszczyźnie
wzdłużnej pojazdu. Jeżeli jednak pojazd jest wyposażony w inne światło przednie umieszczone na
wysokości przedniego światła pozycyjnego, środki odniesienia obu tych świateł muszą być symet
ryczne względem środkowej płaszczyzny wzdłużnej pojazdu,
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— dwa przednie światła pozycyjne, z których żadne, jedno albo oba są zespolone z innym światłem
przednim, muszą być zamontowane w taki sposób, aby ich środki odniesienia były symetryczne
względem środkowej płaszczyzny wzdłużnej pojazdu,
— jeżeli występują dwa przednie światła pozycyjne, odległość pozioma między zewnętrznymi krawę
dziami powierzchni emitujących światło a bocznym obrysem pojazdu nie może przekraczać
400 mm.”;
j)

ppkt 6.6.3.1 otrzymuje brzmienie:
„6.6.3.1. W kierunku poprzecznym:
— pojedyncze tylne światło pozycyjne montuje się w pojeździe w taki sposób, aby jego środek odnie
sienia znajdował się na środkowej płaszczyźnie wzdłużnej pojazdu,
— dwa tylne światła pozycyjne montuje się w pojeździe w taki sposób, aby ich środki odniesienia były
symetryczne względem środkowej płaszczyzny wzdłużnej pojazdu,
— w przypadku pojazdów z dwoma kołami tylnymi i o całkowitej szerokości przekraczającej
1 300 mm, odległość pozioma między zewnętrznymi krawędzi powierzchni emitujących światło
a bocznym obrysem pojazdu nie może przekraczać 400 mm.”;

k) ppkt 6.7.3.1 otrzymuje brzmienie:
„6.7.3.1. W kierunku poprzecznym:
— w przypadku występowania pojedynczego tylnego szkła odblaskowego, musi być ono zamontowane
w pojeździe w taki sposób, aby jego środek odniesienia znajdował się na środkowej płaszczyźnie
wzdłużnej pojazdu,
— w przypadku występowania dwóch tylnych szkieł odblaskowych, muszą być one zamontowane
w pojeździe w taki sposób, aby ich środki odniesienia były symetryczne względem środkowej płasz
czyzny wzdłużnej,
— w przypadku występowania dwóch tylnych szkieł odblaskowych, odległość pozioma między
zewnętrznymi krawędziami powierzchni emitujących światło a bocznym obrysem pojazdu nie
może przekraczać 400 mm.”;
l)

dodaje się ppkt 6.15–6.15.7 w brzmieniu:
„6.15.

Światło do jazdy dziennej

6.15.1.

Ilość:
— jedno lub dwa, w przypadku pojazdów o całkowitej szerokości nieprzekraczającej 1 300 mm,
— dwa w przypadku pojazdów o całkowitej szerokości przekraczającej 1 300 mm.

6.15.2.

Rozmieszczenie:
— brak szczególnych wymogów.

6.15.3.

Umiejscowienie:

6.15.3.1. W kierunku poprzecznym:
— pojedyncze niezależne światło do jazdy dziennej może być zamontowane powyżej, poniżej lub obok
innego światła przedniego. Jeżeli światła te są umieszczone jedno nad drugim, środek odniesienia
światła do jazdy dziennej musi znajdować się na środkowej płaszczyźnie wzdłużnej pojazdu. Jeżeli
są one umieszczone jedno obok drugiego, ich środki odniesienia muszą być symetryczne względem
środkowej płaszczyzny wzdłużnej pojazdu,
— pojedyncze niezależne światło do jazdy dziennej, które jest zespolone z innym światłem przednim,
musi być zamontowane w taki sposób, aby jego środek odniesienia leżał na środkowej płaszczyźnie
wzdłużnej pojazdu. Jeżeli jednak pojazd jest wyposażony w inne światło przednie umieszczone na
wysokości światła do jazdy dziennej, środki odniesienia obu tych świateł muszą być symetryczne
względem środkowej płaszczyzny wzdłużnej pojazdu,
— dwa światła do jazdy dziennej, z których żadne, jedno albo oba są zespolone z innym światłem
przednim, muszą być zamontowane w taki sposób, aby ich środki odniesienia były symetryczne
względem środkowej płaszczyzny wzdłużnej pojazdu,
— minimalna odległość między wewnętrznymi krawędziami powierzchni świetlnych musi wynosić co
najmniej 500 mm w przypadku pojazdów o całkowitej szerokości przekraczającej 1 300 mm.
6.15.3.2. W pionie:
— minimalnie 250 mm i maksymalnie 1 500 mm powyżej nawierzchni.
6.15.3.3. W kierunku wzdłużnym:
— z przodu pojazdu. Wymogi w tym zakresie uważa się za spełnione, jeżeli odbicie emitowanego
przez urządzenie światła w lusterkach wstecznych lub odblaskowych elementach powierzchni
pojazdu bezpośrednio lub pośrednio nie przeszkadza kierowcy.
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6.15.3.4. Odległość:
— jeżeli odległość między przednim światłem kierunkowskazu a światłem do jazdy dziennej jest
mniejsza lub równa 40 mm, połączenia elektryczne światła do jazdy dziennej po odpowiedniej
stronie pojazdu muszą być takie, że:
— jest ono wyłączone, lub
— jego natężenie światła jest zmniejszone do poziomu nieprzekraczającego 140 cd,
przez cały czas (tj. w cyklu świecenia i przerwy w świeceniu) aktywowania odpowiedniego przedniego
światła kierunkowskazu.
6.15.4.

Widoczność geometryczna:
— α = 10° do góry i 10° do dołu,
— β = 20° w lewo i w prawo, jeżeli występuje tylko jedno światło do jazdy dziennej,
— β = 20° na zewnątrz i 20° do wewnątrz, jeżeli występują dwa światła do jazdy dziennej.

6.15.5.

Ustawienie kierunkowe:
— do przodu; może się obracać zgodnie z kątem skrętu kierownicy.

6.15.6.

Połączenia elektryczne:
— po aktywowaniu głównego wyłącznika muszą zapalać się wszystkie światła do jazdy dziennej; mogą
one jednak pozostać wyłączone, jeżeli spełnione są następujące warunki:
— dźwignia zmiany przełożeń automatycznej skrzyni jest w położeniu „postój”,
— aktywowany jest hamulec postojowy, lub
— przed pierwszym uruchomieniem pojazdu po każdym ręcznym aktywowaniu głównego wyłącz
nika i układu napędowego pojazdu,
— światła do jazdy dziennej mogą być wyłączane ręcznie; Powinno to być jednak możliwe tylko przy
prędkości pojazdu nieprzekraczającej 10 km/h. Światła muszą się ponownie automatycznie włączyć
po przekroczeniu przez pojazd prędkości 10 km/h lub po przejechaniu przez pojazd odcinka dłuż
szego niż 100 m,
— światła do jazdy dziennej muszą się wyłączać automatycznie, w przypadku gdy:
— pojazd jest unieruchamiany za pomocą głównego wyłącznika,
— włączone są przednie światła przeciwmgielne,
— włączone są reflektory, z wyjątkiem sytuacji gdy wykorzystywane są do wysyłania przerywanych
sygnałów świetlnych w krótkich odstępach czasu, oraz
— w warunkach oświetleniowych otoczenia poniżej 1 000 lx, w których wskazania prędkościo
mierza są nadal czytelne (np. gdy podświetlenie prędkościomierza jest zawsze włączone), a pojazd
nie jest wyposażony w niemigający zielony wskaźnik zgodnie z ppkt 6.5.9 ani dedykowany
zielony wskaźnik włączenia świateł dla świateł do jazdy dziennej określony odpowiednim
symbolem. W takim przypadku światła mijania oraz urządzenia oświetleniowe wymagane
w pkt 11 załącznika I sekcji B muszą być jednocześnie automatycznie uruchamiane w ciągu
dwóch sekund od chwili spadku natężenia oświetlenia otoczenia poniżej poziomu 1 000 lx.
Jeżeli warunki oświetleniowe otoczenia osiągną następnie poziom co najmniej 7 000 lx, światła
do jazdy dziennej muszą się ponownie automatycznie włączyć, podczas gdy światła mijania oraz
urządzenia oświetleniowe wymagane w pkt 11 załącznika I sekcji B muszą się jednocześnie
wyłączyć w ciągu pięciu do 300 sekund (tzn. wymagane jest całkowicie automatyczne przełą
czanie świateł, jeżeli kierowca nie ma widocznego wskazania ani bodźca do aktywowania
normalnego oświetlenia, kiedy jest ciemno).

6.15.7.

Wskaźnik włączenia świateł:
— opcjonalny.”;

m) w dodatku 4 dodaje się ppkt 5.8 w brzmieniu:
„5.8. Światło oświetlające tylną tablicę rejestracyjną.”;
n) w dodatku 4 ppkt 6.4 otrzymuje brzmienie:
„6.4. Światło do jazdy dziennej: tak/nie (*)”;
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5) w załączniku IV wprowadza się następujące zmiany:
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Pojazdy kategorii L3e, muszą spełniać wszystkie odpowiednie wymogi regulaminu nr 53 EKG ONZ z wyjątkiem
ppkt 5.14.9.”;
b) skreśla się dodatki 1 i 2;
c) dodatek 3 otrzymuje nazwę dodatek 1 i odpowiednio zmienia się odniesienie do niego w wykazie załączników;
d) dodatek 4 otrzymuje nazwę dodatek 2 i odpowiednio zmienia się odniesienie do niego w wykazie załączników;
e) w dodatku 2 dodaje się ppkt 6.5 w brzmieniu:
„6.5. Światło do jazdy dziennej: tak/nie (*)”;
6) w załączniku V wprowadza się następujące zmiany:
a) dodaje się ppkt 2.5 w brzmieniu:
„2.5. Światło do jazdy dziennej”;
b) ppkt 6.1.11 otrzymuje brzmienie:
„6.1.11. Inne wymogi:
— światła drogowe pojazdów, które mają tendencję do przechylania się na zakręcie, mogą być wyposa
żone w system korygowania przechyłu poziomego (HIAS) określony w ppkt 2.25 regulaminu nr 53
EKG ONZ, pod warunkiem że spełnione są wszystkie odpowiednie wymogi tego regulaminu mające
zastosowanie do HIAS,
— łączna wartość maksymalnego natężenia światła wszystkich świateł drogowych, które mogą być
włączone jednocześnie nie może przekraczać 430 000 cd, co odpowiada wartości odniesienia 100.”;
c) dodaje się ppkt 6.13–6.13.7 w brzmieniu:
„6.13.

Światło do jazdy dziennej

6.13.1.

Ilość:
— jedno lub dwa, w przypadku pojazdów o całkowitej szerokości nieprzekraczającej 1 300 mm,
— dwa w przypadku pojazdów o całkowitej szerokości przekraczającej 1 300 mm.

6.13.2.

Rozmieszczenie:
— brak szczególnych wymogów.

6.13.3.

Umiejscowienie:

6.13.3.1. W kierunku poprzecznym:
— pojedyncze niezależne światło do jazdy dziennej może być zamontowane powyżej, poniżej lub obok
innego światła przedniego. Jeżeli światła te są umieszczone jedno nad drugim, środek odniesienia
światła do jazdy dziennej musi znajdować się na środkowej płaszczyźnie wzdłużnej pojazdu. Jeżeli są
one umieszczone jedno obok drugiego, ich środki odniesienia muszą być symetryczne względem
środkowej płaszczyzny wzdłużnej pojazdu,
— pojedyncze niezależne światło do jazdy dziennej, które jest zespolone z innym światłem przednim,
musi być zamontowane w taki sposób, aby jego środek odniesienia leżał na środkowej płaszczyźnie
wzdłużnej pojazdu. Jeżeli jednak pojazd jest wyposażony w inne światło przednie umieszczone na
wysokości światła do jazdy dziennej, środki odniesienia obu tych świateł muszą być symetryczne
względem środkowej płaszczyzny wzdłużnej pojazdu,
— dwa światła do jazdy dziennej, z których żadne, jedno albo oba są zespolone z innym światłem
przednim, muszą być zamontowane w taki sposób, aby ich środki odniesienia były symetryczne
względem środkowej płaszczyzny wzdłużnej pojazdu,
— minimalna odległość między wewnętrznymi krawędziami powierzchni świetlnych musi wynosić co
najmniej 500 mm w przypadku pojazdów o całkowitej szerokości przekraczającej 1 300 mm.
6.13.3.2. W pionie:
— minimalnie 250 mm i maksymalnie 1 500 mm powyżej nawierzchni.
6.13.3.3. W kierunku wzdłużnym:
— z przodu pojazdu. Wymogi w tym zakresie uważa się za spełnione, jeżeli odbicie emitowanego przez
urządzenie światła w lusterkach wstecznych lub odblaskowych elementach powierzchni pojazdu
bezpośrednio lub pośrednio nie przeszkadza kierowcy.
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6.13.3.4. Odległość:
— jeżeli odległość między przednim światłem kierunkowskazu a światłem do jazdy dziennej jest
mniejsza lub równa 40 mm, połączenia elektryczne światła do jazdy dziennej po odpowiedniej
stronie pojazdu muszą być takie, że:
— jest ono wyłączone, lub
— jego natężenie światła jest zmniejszone do poziomu nieprzekraczającego 140 cd;
przez cały czas (tj. w cyklu świecenia i przerwy w świeceniu) aktywowania odpowiedniego przed
niego światła kierunkowskazu.
6.13.4.

Widoczność geometryczna:
— α = 10° do góry i 10° do dołu,
— β = 20° w lewo i w prawo, jeżeli występuje tylko jedno światło do jazdy dziennej,
— β = 20° na zewnątrz i 20° do wewnątrz, jeżeli występują dwa światła do jazdy dziennej.

6.13.5.

Ustawienie kierunkowe:
— do przodu; może się obracać zgodnie z kątem skrętu kierownicy.

6.13.6.

Połączenia elektryczne:
— po aktywowaniu głównego wyłącznika muszą zapalać się wszystkie światła do jazdy dziennej; mogą
one jednak pozostać wyłączone, jeżeli spełnione są następujące warunki:
— dźwignia zmiany przełożeń automatycznej skrzyni jest w położeniu „postój”,
— hamulec postojowy jest włączony, lub
— przed pierwszym uruchomieniem pojazdu po każdym ręcznym aktywowaniu głównego wyłącz
nika i układu napędowego pojazdu,
— światła do jazdy dziennej mogą być wyłączane ręcznie; powinno to być jednak możliwe tylko przy
prędkości pojazdu nieprzekraczającej 10 km/h. Światła muszą się ponownie automatycznie włączyć
po przekroczeniu przez pojazd prędkości 10 km/h lub po przejechaniu przez pojazd odcinka dłuż
szego niż 100 m,
— światła do jazdy dziennej muszą się wyłączać automatycznie, w każdym przypadku gdy:
— pojazd jest unieruchamiany za pomocą głównego wyłącznika,
— włączone są przednie światła przeciwmgielne,
— włączone są reflektory, z wyjątkiem sytuacji, gdy wykorzystywane są do wysyłania przerywanych
sygnałów świetlnych w krótkich odstępach czasu, oraz
— w warunkach oświetleniowych otoczenia poniżej 1 000 lx, w których wskazania prędkościo
mierza są nadal czytelne (np. gdy podświetlenie prędkościomierza jest zawsze włączone), a pojazd
nie jest wyposażony w niemigający zielony wskaźnik zgodnie z ppkt 6.5.9 ani dedykowany
zielony wskaźnik włączenia świateł dla świateł do jazdy dziennej określony odpowiednim symbo
lem. W takim przypadku światła mijania oraz urządzenia oświetleniowe wymagane w załączniku
I sekcja B pkt 11 muszą być jednocześnie automatycznie uruchamiane w ciągu dwóch sekund od
chwili spadku natężenia oświetlenia otoczenia poniżej poziomu 1 000 lx. Jeżeli warunki oświet
leniowe otoczenia osiągną następnie poziom co najmniej 7 000 lx, światła do jazdy dziennej
muszą się ponownie automatycznie włączyć, podczas gdy światła mijania oraz urządzenia oświet
leniowe wymagane w pkt 11 załącznika I sekcji B muszą się jednocześnie wyłączyć w ciągu
pięciu do 300 sekund (tzn. wymagane jest całkowicie zautomatyzowane przełączanie świateł,
jeżeli kierowca nie ma widocznego wskazania i bodźca do aktywowania normalnego oświetlenia,
kiedy jest ciemno).

6.13.7.

Wskaźnik włączenia świateł:
— nieobowiązkowy”;

d) w dodatku 4 dodaje się ppkt 6.5 w brzmieniu:
„6.5. Światło do jazdy dziennej: tak/nie (*)”;
7) w załączniku VI wprowadza się następujące zmiany:
a) ppkt 2.4 otrzymuje brzmienie:
„2.4. Światło do jazdy dziennej”;
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b) ppkt 6.1.11 otrzymuje brzmienie:
„6.1.11. Inne wymogi:
— światła drogowe pojazdów, które mają tendencję do przechylania się na zakręcie, mogą być wyposa
żone w system korygowania przechyłu poziomego (HIAS) określony w ppkt 2.25 regulaminu nr 53
EKG ONZ, pod warunkiem że spełnione są wszystkie odpowiednie wymogi tego regulaminu mające
zastosowanie do HIAS,
— łączna wartość maksymalnego natężenia światła wszystkich świateł drogowych, które mogą być
włączone jednocześnie, nie może przekraczać 430 000 cd, co odpowiada wartości odniesienia 100.”;
c) ppkt 6.2.3.1 otrzymuje brzmienie:
„6.2.3.1. W kierunku poprzecznym:
— pojedyncze niezależne światło mijania może być zamontowane powyżej, poniżej lub obok innego
światła przedniego. Jeżeli światła te są umieszczone jedno nad drugim, środek odniesienia światła
mijania musi znajdować się na środkowej płaszczyźnie wzdłużnej pojazdu. Jeżeli są one umieszczone
jedno obok drugiego, ich środki odniesienia muszą być symetryczne względem środkowej płasz
czyzny wzdłużnej pojazdu,
— pojedyncze niezależne światło mijania, które jest zespolone z innym światłem przednim, musi być
zamontowane w taki sposób, aby jego środek odniesienia leżał na środkowej płaszczyźnie wzdłużnej
pojazdu. jeżeli jednak pojazd jest wyposażony w inne światło przednie umieszczone na wysokości
światła mijania, środki odniesienia obu tych świateł muszą być symetryczne względem środkowej
płaszczyzny wzdłużnej pojazdu,
— dwa światła mijania, z których żadne, jedno albo oba są zespolone z innym światłem przednim,
muszą być zamontowane w taki sposób, aby ich środki odniesienia były symetryczne względem
środkowej płaszczyzny wzdłużnej pojazdu,
— jeżeli występują dwa światła mijania, odległość pozioma między zewnętrznymi krawędziami
powierzchni emitujących światło a bocznym obrysem pojazdu nie może przekraczać 400 mm.”;
d) ppkt 6.2.11 otrzymuje brzmienie:
„6.2.11. Inne wymogi:
— światła mijania pojazdów, które mają tendencję do przechylania się na zakręcie, mogą być wyposa
żone w system korygowania przechyłu poziomego (HIAS) określony w ppkt 2.25 regulaminu nr 53
EKG ONZ, pod warunkiem że spełnione są wszystkie odpowiednie wymagania tego regulaminu
mające zastosowanie do HIAS,
— światła mijania, których najniższy punkt powierzchni emitującej światło znajduje się na wysokości nie
większej niż 0,8 m powyżej nawierzchni, muszą być dostosowane do ustawienia początkowego prze
chyłu wynoszącego między – 1,0 % a – 1,5 %. Producent może podać dokładną wartość,
— światła mijania, których najniższy punkt powierzchni emitującej światło znajduje się między 0,8 m
a 1,0 m powyżej nawierzchni, muszą być dostosowane do ustawienia początkowego przechyłu wyno
szącego między – 1,0 % a – 2,0 %. Producent może podać dokładną wartość,
— światła mijania, których najniższy punkt powierzchni emitującej światło znajduje się co najmniej
1,0 m powyżej nawierzchni, muszą być dostosowane do ustawienia początkowego przechyłu wyno
szącego między 1,5 % a – 2,0 %. Producent może podać dokładną wartość,
— w przypadku świateł mijania ze źródłem światła, którego obiektywny strumień światła nie przekracza
2 000 lumenów, a przechył początkowy wynosi między – 1,0 % a 1,5 % pochylenie pionowe musi
zawierać się w przedziale między – 0,5 % a – 2,5 % we wszystkich warunkach obciążenia. Pochylenie
pionowe musi zawierać się w przedziale między – 1,0 % a – 3,0 %, jeżeli przechył początkowy ustala
się między – 1,5 % a – 2,0 %. W celu spełnienia wymogów można stosować zewnętrzne urządzenie
regulacji świateł, pod warunkiem że nie są potrzebne narzędzia inne niż dostarczone wraz z pojaz
dem,
— w przypadku świateł mijania ze źródłem światła, którego obiektywny strumień światła przekracza
2 000 lumenów, a przechył początkowy wynosi między – 1,0 % a – 1,5 %, pochylenie pionowe musi
zawierać się w przedziale między – 0,5 % a – 2,5 % we wszystkich warunkach obciążenia. Pochylenie
pionowe musi zawierać się w przedziale między – 1,0 % a – 3,0 %, jeżeli przechył początkowy ustala
się między – 1,5 % a – 2,0 %. W celu spełnienia wymogów niniejszego punktu można stosować
korektor ustawienia świateł przednich, pod warunkiem jest w pełni automatyczny, a jego czas reakcji
wynosi mniej niż 30 sekund.”;
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e) dodaje się ppkt 6.2.11.1 w brzmieniu:
„6.2.11.1. Warunki badań:
— wymogi dotyczące przechyłu zawarte w ppkt 6.2.11. sprawdza się dla następujących przypadków:
— pojazd o masie w stanie gotowym do jazdy powiększonej o masę 75 kg odpowiadającą masie
kierowcy,
— pojazd w pełni obciążony o masie rozłożonej tak, aby osiągnąć maksymalne obciążenia osi
podane przez producenta dla tego warunku obciążenia,
— pojazd obciążony masą 75 kg odpowiadającą masie kierowcy i dodatkowo obciążony tak, aby
osiągnąć maksymalne dopuszczalne obciążenie osi tylnej podane przez producenta; w tym
przypadku obciążenie osi przedniej musi być jednak możliwie niskie,
— przed każdym pomiarem pojazd musi być rozkołysany trzy razy, a następnie przemieszczony do
tyłu i do przodu na odległość co najmniej jednego obrotu koła.”;
f) ppkt 6.4.1 otrzymuje brzmienie:
„6.4.1. liczba:
— jedno lub dwa, w przypadku pojazdów o całkowitej szerokości nieprzekraczającej 1 300 mm,
— dwa w przypadku pojazdów o całkowitej szerokości przekraczającej 1 300 mm,
— można zamontować dodatkowe światło stopu kategorii S3 lub S4 (tj. środkowe wysoko zamontowane
światło stopu), pod warunkiem że spełnione są wszystkie odpowiednie wymagania regulaminu 48 EKG
ONZ mające zastosowanie do montażu takich świateł w pojazdach kategorii M1.”;
g) ppkt 6.5.3.1 otrzymuje brzmienie:
„6.5.3.1. W kierunku poprzecznym:
— pojedyncze niezależne przednie światło pozycyjne może być zamontowane powyżej, poniżej lub
obok innego światła przedniego. Jeżeli światła te są umieszczone jedno nad drugim, środek odnie
sienia przedniego światła pozycyjnego musi znajdować się na środkowej płaszczyźnie wzdłużnej
pojazdu. Jeżeli są one umieszczone jedno obok drugiego, ich środki odniesienia muszą być symet
ryczne względem środkowej płaszczyzny wzdłużnej pojazdu,
— pojedyncze niezależne przednie światło pozycyjne, które jest zespolone z innym światłem przednim,
musi być zamontowane w taki sposób, aby jego środek odniesienia leżał na środkowej płaszczyźnie
wzdłużnej pojazdu. Jeżeli jednak pojazd jest wyposażony w inne światło przednie umieszczone na
wysokości przedniego światła pozycyjnego, środki odniesienia obu tych świateł muszą być symet
ryczne względem środkowej płaszczyzny wzdłużnej pojazdu,
— dwa przednie światła pozycyjne, z których żadne, jedno albo oba są zespolone z innym światłem
przednim, muszą być zamontowane w taki sposób, aby ich środki odniesienia były symetryczne
względem środkowej płaszczyzny wzdłużnej pojazdu,
— jeżeli występują dwa przednie światła pozycyjne, odległość pozioma między zewnętrznymi krawę
dziami powierzchni emitujących światło a bocznym obrysem pojazdu nie może przekraczać
400 mm.”;
h) ppkt 6.6.3.1 otrzymuje brzmienie:
„6.6.3.1. W kierunku poprzecznym:
— pojedyncze tylne światło pozycyjne montuje się w pojeździe w taki sposób, aby środek odniesienia
tylnego światła pozycyjnego znajdował się na środkowej płaszczyźnie wzdłużnej pojazdu,
— dwa tylne światła pozycyjne montuje się w pojeździe w taki sposób, aby ich środki odniesienia były
symetryczne względem środkowej płaszczyzny wzdłużnej pojazdu,
— w przypadku pojazdów z dwoma kołami tylnymi i o całkowitej szerokości przekraczającej
1 300 mm, odległość pozioma między zewnętrznymi krawędzi powierzchni emitujących światło
a bocznym obrysem pojazdu nie może przekraczać 400 mm.”;
i) ppkt 6.12.3.1 otrzymuje brzmienie:
„6.12.3.1. W kierunku poprzecznym:
— w przypadku występowania pojedynczego tylnego szkła odblaskowego, musi być ono zamontowane
w pojeździe w taki sposób, aby jego środek odniesienia znajdował się na środkowej płaszczyźnie
wzdłużnej pojazdu,
— w przypadku występowania dwóch tylnych szkieł odblaskowych, muszą być one zamontowane
w pojeździe w taki sposób, aby ich środki odniesienia były symetryczne względem środkowej
płaszczyzny wzdłużnej,
— w przypadku występowania dwóch tylnych szkieł odblaskowych, odległość pozioma między
zewnętrznymi krawędziami powierzchni emitujących światło a bocznym obrysem pojazdu nie
może przekraczać 400 mm.”;
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j) dodaje się ppkt 6.14–6.14.7 w brzmieniu:
„6.14.

Światło do jazdy dziennej

6.14.1.

Ilość:
— jedno lub dwa, w przypadku pojazdów o całkowitej szerokości nieprzekraczającej 1 300 mm,
— dwa w przypadku pojazdów o całkowitej szerokości przekraczającej 1 300 mm.

6.14.2.

Rozmieszczenie:
— brak szczególnych wymogów.

6.14.3.

Umiejscowienie:

6.14.3.1. W kierunku poprzecznym:
— pojedyncze niezależne światło do jazdy dziennej może być zamontowane powyżej, poniżej lub obok
innego światła przedniego. Jeżeli światła te są umieszczone jedno nad drugim, środek odniesienia
światła do jazdy dziennej musi znajdować się na środkowej płaszczyźnie wzdłużnej pojazdu. Jeżeli są
one umieszczone jedno obok drugiego, ich środki odniesienia muszą być symetryczne względem
środkowej płaszczyzny wzdłużnej pojazdu,
— pojedyncze niezależne światło do jazdy dziennej, które jest zespolone z innym światłem przednim,
musi być zamontowane w taki sposób, aby jego środek odniesienia leżał na środkowej płaszczyźnie
wzdłużnej pojazdu. Jeżeli jednak pojazd jest wyposażony w inne światło przednie umieszczone na
wysokości światła do jazdy dziennej, środki odniesienia obu tych świateł muszą być symetryczne
względem środkowej płaszczyzny wzdłużnej pojazdu,
— dwa światła do jazdy dziennej, z których żadne, jedno albo oba są zespolone z innym światłem
przednim, muszą być zamontowane w taki sposób, aby ich środki odniesienia były symetryczne
względem środkowej płaszczyzny wzdłużnej pojazdu,
— minimalna odległość między wewnętrznymi krawędziami powierzchni świetlnych musi wynosić co
najmniej 500 mm w przypadku pojazdów o całkowitej szerokości przekraczającej 1 300 mm.
6.14.3.2. W pionie:
— minimalnie 250 mm i maksymalnie 1 500 mm powyżej nawierzchni.
6.14.3.3. W kierunku wzdłużnym:
— z przodu pojazdu. Wymogi w tym zakresie uważa się za spełnione, jeżeli odbicie emitowanego przez
urządzenie światła w lusterkach wstecznych lub odblaskowych elementach powierzchni pojazdu
bezpośrednio lub pośrednio nie przeszkadza kierowcy.
6.14.3.4. Odległość:
— jeżeli odległość między przednim światłem kierunkowskazu a światłem do jazdy dziennej jest
mniejsza lub równa 40 mm, połączenia elektryczne światła do jazdy dziennej po odpowiedniej
stronie pojazdu muszą być takie, że:
— jest ono wyłączone, lub
— jego natężenie światła jest zmniejszone do poziomu nieprzekraczającego 140 cd,
przez cały czas (tj. w cyklu świecenia i przerwy w świeceniu) aktywowania odpowiedniego przed
niego światła kierunkowskazu.
6.14.4.

Widoczność geometryczna:
— α = 10° do góry i 10° do dołu,
— β = 20° w lewo i w prawo, jeżeli występuje tylko jedno światło do jazdy dziennej,
— β = 20° na zewnątrz i 20° do wewnątrz, jeżeli występują dwa światła do jazdy dziennej.

6.14.5.

Ustawienie kierunkowe:
— do przodu; może się obracać zgodnie z kątem skrętu kierownicy.

6.14.6.

Połączenia elektryczne:
— po aktywowaniu głównego wyłącznika muszą zapalać się wszystkie światła do jazdy dziennej; mogą
one jednak pozostać wyłączone, jeżeli spełnione są następujące warunki:
— dźwignia zmiany przełożeń automatycznej skrzyni jest w położeniu „postój”,
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— hamulec postojowy jest włączony, lub
— przed pierwszym uruchomieniem pojazdu po każdym ręcznym aktywowaniu głównego wyłącz
nika i układu napędowego pojazdu,
— światła do jazdy dziennej mogą być wyłączane ręcznie; Powinno to być jednak możliwe tylko przy
prędkości pojazdu nieprzekraczającej 10 km/h. Światła muszą się ponownie automatycznie włączyć
po przekroczeniu przez pojazd prędkości 10 km/h lub po przejechaniu przez pojazd odcinka dłuż
szego niż 100 m,
— światła do jazdy dziennej muszą się wyłączać automatycznie, w każdym przypadku gdy:
— pojazd jest unieruchamiany za pomocą głównego wyłącznika,
— włączone są przednie światła przeciwmgielne,
— włączone są reflektory, z wyjątkiem sytuacji, gdy wykorzystywane są do wysyłania przerywanych
sygnałów świetlnych w krótkich odstępach czasu, oraz
— w warunkach oświetleniowych otoczenia poniżej 1 000 lx, w których wskazania prędkościo
mierza są nadal czytelne (np. gdy podświetlenie prędkościomierza jest zawsze włączone), a pojazd
nie jest wyposażony w niemigający zielony wskaźnik zgodnie z ppkt 6.5.9 ani dedykowany
zielony wskaźnik włączenia świateł dla świateł do jazdy dziennej określonych odpowiednim
symbolem. W takim przypadku światła mijania oraz urządzenia oświetleniowe wymagane
w pkt 11 załącznika I sekcji B muszą być jednocześnie automatycznie uruchamiane w ciągu
dwóch sekund od chwili spadku natężenia oświetlenia otoczenia poniżej poziomu 1 000 lx. Jeżeli
warunki oświetleniowe otoczenia osiągną następnie poziom co najmniej 7 000 lx, światła do
jazdy dziennej muszą się ponownie automatycznie włączyć, podczas gdy światła mijania oraz
urządzenia oświetleniowe wymagane w pkt 11 załącznika I sekcji B muszą się jednocześnie
wyłączyć w ciągu pięciu do 300 sekund (tzn. wymagane jest całkowicie zautomatyzowane
przełączanie świateł, jeżeli kierowca nie ma widocznego wskazania i bodźca do aktywowania
normalnego oświetlenia kiedy jest ciemno).
6.14.7.

Wskaźnik włączenia świateł:
— nieobowiązkowy”;

k) w dodatku 4 ppkt 6.5 otrzymuje brzmienie:
„6.5. Światło do jazdy dziennej: tak/nie (*)”.
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DECYZJE
DECYZJA RADY 2013/725/WPZiB
z dnia 9 grudnia 2013 r.
zmieniająca i przedłużająca decyzję 2012/173/WPZiB w sprawie uruchomienia centrum
operacyjnego UE służącego misjom i operacji z zakresu wspólnej polityki bezpieczeństwa
i obrony w Rogu Afryki
2) w art. 2 wprowadza się następujące zmiany:

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego
art. 42 ust. 4 i art. 43 ust. 2,
uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do
Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

W dniu 16 lipca 2012 r. Rada przyjęła decyzję
2012/389/WPZiB (1) w sprawie misji Unii Europejskiej
dotyczącej budowania regionalnych zdolności morskich
w Rogu Afryki (EUCAP Nestor).

(2)

W dniu 8 października 2013 r. Komitet Polityczny
i Bezpieczeństwa (KPiB) postanowił przedłużyć mandat
centrum operacyjnego UE służącego misjom i operacji
z zakresu Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony
w Rogu Afryki o okres 12 miesięcy.

(3)

Należy w związku z tym odpowiednio zmienić decyzję
Rady 2012/173/WPZiB (2) i przedłużyć jej obowiązywa
nie,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1
W decyzji Rady 2012/173/WPZiB wprowadza się następujące
zmiany:
1) art. 1, ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1.
Uruchamia się centrum operacyjne UE w celu
wsparcia misji i operacji z zakresu WPBiO w Rogu Afryki,
tj. operacji Atalanta oraz misji EUTM Somalia i misji EUCAP
Nestor.”;
(1) Decyzja Rady 2012/389/WPZiB z dnia 16 lipca 2012 r. w sprawie
misji Unii Europejskiej dotyczącej budowania regionalnych zdolności
morskich w Rogu Afryki (EUCAP Nestor) (Dz.U. L 187 z 17.7.2012,
s. 40).
(2) Decyzja Rady 2012/173/WPZiB z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie
uruchomienia centrum operacyjnego UE służącego misjom i operacji
z zakresu wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony w Rogu Afryki
(Dz.U. L 89 z 27.3.2012, s. 66).

a) ust. 2 lit. a) otrzymuje brzmienie:

„a) wykorzystując wojskową wiedzę fachową i specjalis
tyczną wiedzę z dziedziny planowania, zapewnia
bezpośrednie wsparcie cywilnemu dowódcy operacji
przy planowaniu operacyjnym i prowadzeniu misji
EUCAP Nestor;”;

b) ust. 2 lit f) otrzymuje brzmienie:

„f) ułatwia koordynację i poprawia synergię między
operacją Atalanta, EUTM Somalia i EUCAP Nestor
w kontekście strategii dla Rogu Afryki i we współ
pracy ze specjalnym przedstawicielem Unii Europej
skiej dla Rogu Afryki.”;

3) w art. 3 wprowadza się następujące zmiany:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.
Komandor Ad VAN DER LINDE zostaje niniejszym
mianowany szefem centrum operacyjnego UE na okres
dwóch lat.”;

b) dodaje się ustęp w brzmieniu:

„1a.
Rada upoważnia niniejszym KPiB, zgodnie z art.
38 TUE, do podejmowania decyzji w sprawie miano
wania kolejnych szefów centrum operacyjnego UE.”;

4) art. 9 akapit drugi otrzymuje brzmienie:

„Stosuje się ją od dnia 23 marca 2012 r. do dnia 22 marca
2015 r.”.
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Artykuł 2
Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 9 grudnia 2013 r.
W imieniu Rady
A. PABEDINSKIENĖ

Przewodniczący
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DECYZJA RADY 2013/726/WPZiB
z dnia 9 grudnia 2013 r.
w sprawie wsparcia rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 2118 (2013) i decyzji Rady
Wykonawczej Organizacji ds. Zakazu Broni Chemicznej EC-M-33/Dec 1 w ramach wprowadzania
w życie strategii UE przeciw rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia
w ramach wspólnej misji, za nadzorowanie przestrze
gania warunków odpowiednich rezolucji Rady Bezpie
czeństwa ONZ.

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego
art. 26 ust. 2 i art. 31 ust. 1,

(5)

16 października 2013 r. Dyrektor Generalny OPCW
przypomniał państwom-stronom konwencji o zakazie
broni chemicznej (w nocie S/1132/2013), że na mocy
swojej decyzji w sprawie „zniszczenia broni chemicznej
należącej do Syrii” (EC-M-33/DEC.1) Rada Wykonawcza
postanowiła między innymi pilnie rozważyć mechanizm
finansowania na potrzeby działań prowadzonych przez
Sekretariat w odniesieniu do Syryjskiej Republiki Arab
skiej i zaapelować do wszystkich państw-stron, by – jeśli
są w stanie – zapewniły dobrowolne wkłady na działania
prowadzone w ramach wdrażania tej decyzji. W tej samej
nocie wezwano wszystkie państwa-strony do rozważenia
wniesienia własnych dobrowolnych wkładów, niezależnie
od ich wysokości, na rzecz Syryjskiego Funduszu Powier
niczego, aby pomóc w stawieniu czoła wyzwaniu, które
jest prawdopodobnie jednym z najtrudniejszych w historii
OPCW. Wspomniany fundusz powierniczy może
również przyjmować wkłady z innych źródeł, w tym
wkłady organizacji pozarządowych, instytucji czy
darczyńców prywatnych.

(6)

Rada Unii Europejskiej w konkluzjach z 21 października
2013 r. pozytywnie odniosła się do decyzji Rady Wyko
nawczej OPCW i rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr
2118 oraz ponownie wyraziła gotowość Unii do
rozważenia wsparcia.

(7)

12 grudnia 2003 r. Rada Europejska przyjęła strategię UE
przeciw rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia
(zwaną dalej „strategią”), której rozdział III zawiera
wykaz środków, jakie należy podjąć zarówno w Unii,
jak i w państwach trzecich, aby zwalczać rozprzestrze
nianie tej broni.

(8)

Strategia podkreśla zasadniczą rolę CWC i OPCW
w tworzeniu świata wolnego od broni chemicznej.

(9)

Unia aktywnie wdraża strategię i zapewnia skuteczność
środków wymienionych w jej rozdziale III, w szczegól
ności przez uruchamianie środków finansowych na
wspieranie poszczególnych przedsięwzięć prowadzonych
przez instytucje wielostronne, takie jak OPCW.
W związku z tym 23 marca 2012 r. Rada przyjęła
decyzję 2012/166/WPZiB (1) w sprawie wsparcia działań
OPCW.

uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do
Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa,
a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dnia 27 września 2013 r. Rada Wykonawcza Organi
zacji ds. Zakazu Broni Chemicznej (OPCW) przyjęła na
posiedzeniu EC-M-33 „decyzję w sprawie zniszczenia
broni chemicznej należącej do Syrii”.

(2)

Dnia 27 września 2013 r. Rada Bezpieczeństwa ONZ
przyjęła rezolucję nr 2118 (2013), w której poparto
decyzję Rady Wykonawczej OPCW, wyrażono głębokie
oburzenie użyciem broni chemicznej w muhafazie
damasceńskiej 21 sierpnia 2013 r. stwierdzonym
w raporcie misji ONZ i potępiono spowodowaną tym
śmierć cywilów; potwierdzono, że użycie broni
chemicznej stanowi poważne naruszenie prawa między
narodowego oraz podkreślono, że osoby odpowiedzialne
za jakiekolwiek użycie broni chemicznej muszą zostać
pociągnięte do odpowiedzialności, a także zaznaczono,
że jedynym rozwiązaniem obecnego kryzysu w Syryjskiej
Republice Arabskiej jest pluralistyczny proces polityczny
prowadzony pod przewodnictwem Syrii na podstawie
komunikatu z Genewy z 30 czerwca 2012 r. i położono
nacisk na konieczność jak najszybszego zwołania
międzynarodowej konferencji w sprawie Syrii.

(3)

(4)

Rząd Syryjskiej Republiki Arabskiej przyznał w wydanym
oświadczeniu, że prowadzony jest zakrojony na szeroką
skalę program dotyczący broni chemicznej oraz istnieją
znaczne ilości takiej broni, w tym niebezpiecznych
toksycznych składników chemicznych takiej broni, co
powoduje poważne problemy w zakresie nieproliferacji,
rozbrojenia i bezpieczeństwa.
W następstwie przystąpienia Syryjskiej Republiki Arab
skiej do Konwencji o zakazie prowadzenia badań,
produkcji, składowania i użycia broni chemicznej oraz
o zniszczeniu jej zapasów (dalej zwaną „konwencją
o zakazie broni chemicznej” lub „CWC”), które stało się
skuteczne dnia 14 października 2013 r., OPCW jest
odpowiedzialna za zweryfikowanie przestrzegania przez
Syrię postanowień CWC oraz warunków wszelkich
odpowiednich decyzji Rady Wykonawczej OPCW, oraz

(1) Decyzja Rady 2012/166/WPZiB z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie
wsparcia działań Organizacji ds. Zakazu Broni Chemicznej (OPCW)
w ramach wprowadzania w życie strategii UE przeciwko rozprzest
rzenianiu broni masowego rażenia (Dz.U. L 87 z 24.3.2012, s. 49).
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Dnia 21 listopada 2013 r. Dyrektor Generalny OPCW
zwrócił się do Unii, by wniosła wkład na rzecz specjal
nego funduszu powierniczego dla Syrii.
Techniczne wdrożenie niniejszej decyzji powinno zostać
powierzone OPCW. Przedsięwzięcia wspierane przez
Unię mogą być finansowane wyłącznie przez dobro
wolne wkłady na rzecz funduszu powierniczego
OPCW. Takie wkłady, które mają zostać wniesione
przez Unię, w istotny sposób umożliwią OPCW wyko
nanie jej zadań wskazanych odpowiednich decyzjach
Rady Wykonawczej OPCW z 27 września i 15 listopada
2013 r. oraz w rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr
2118 z 27 września 2013 r.
Nadzór nad właściwą realizacją wkładu finansowego Unii
powinien zostać powierzony Komisji.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1
1.
Unia wspiera działania OPCW poprzez wniesienie wkładu
na pokrycie kosztów związanych z inspekcją i weryfikacją
zniszczenia broni chemicznej należącej do Syrii, a także
kosztów związanych z działaniami uzupełniającymi główne
zlecone działania w ramach wsparcia rezolucji Rady Bezpieczeń
stwa ONZ nr 2118 (2013) i decyzji Rady Wykonawczej OPCW
z dnia 28 września 2013 r. w sprawie zniszczenia broni
chemicznej należącej do Syrii oraz kolejnych powiązanych rezo
lucji.
2.
Przedsięwzięcie wspierane za pośrednictwem niniejszej
decyzji Rady ma na celu zapewnienie produktów w zakresie
orientacji sytuacyjnej w odniesieniu do bezpieczeństwa wspólnej
misji OPCW–ONZ, w tym stanu sieci drogowej poprzez dostar
czenie OPCW obrazu satelitarnego i powiązanych produktów
informacyjnych Centrum Satelitarnego UE (EU SATCEN).
Szczegółowy opis tego przedsięwzięcia jest zawarty w załącz
niku.
Artykuł 2
1.
Za wdrożenie niniejszej decyzji odpowiada Wysoki Przed
stawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeń
stwa (zwany dalej „WP”).
2.
Realizacja techniczna przedsięwzięć, o których mowa
w art. 1 ust. 2, zostaje powierzona OPCW. Wykonuje ona to
zadanie pod kierownictwem WP. W tym celu WP dokonuje
niezbędnych ustaleń z OPCW.

10.12.2013

Artykuł 3
1.
Finansowa kwota odniesienia na realizację przedsięwzięć,
o których mowa w art. 1 ust. 2, wynosi 2 311 842 EUR.
2.
Wydatkami pokrywanymi z kwoty określonej w ust. 1
zarządza się zgodnie z procedurami i zasadami mającymi zasto
sowanie do budżetu Unii.
3.
Komisja nadzoruje właściwe zarządzanie wydatkami,
o których mowa w ust. 1. W tym celu Komisja zawiera
umowę finansową z OPCW. Zgodnie z tą umową finansową
OPCW jest zobowiązana do wyeksponowania wkładu Unii
stosownie do jego wielkości.
4.
Komisja dokłada starań, aby umowa finansowa, o której
mowa w ust. 3, została zawarta jak najszybciej po wejściu
w życie niniejszej decyzji. Informuje ona Radę o wszelkich trud
nościach z tym związanych i o dacie zawarcia tej umowy finan
sowej.
Artykuł 4
1.
WP składa Radzie sprawozdania z wdrażania niniejszej
decyzji na podstawie regularnych sprawozdań przygotowywa
nych przez OPCW. Opierając się na tych sprawozdaniach,
Rada dokonuje oceny.
2.
Komisja przedstawia Radzie informacje na temat aspektów
finansowych realizacji przedsięwzięcia, o którym mowa w art. 1
ust. 2.
Artykuł 5
1.

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

2.
Niniejsza decyzja wygasa po upływie 12 miesięcy od daty
zawarcia umowy finansowej między Komisją a OPCW, o której
mowa w art. 3 ust. 3, lub wygasa dnia 10 czerwca 2014 r.,
jeżeli umowa finansowa nie zostanie zawarta przed tą datą.

Sporządzono w Brukseli dnia 9 grudnia 2013 r.
W imieniu Rady
A. PABEDINSKIENĖ

Przewodniczący
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ZAŁĄCZNIK
WSPARCIE UNII EUROPEJSKIEJ NA RZECZ REZOLUCJI RADY BEZPIECZEŃSTWA ONZ NR 2118 (2013)
I DECYZJI RADY WYKONAWCZEJ OPCW EC-M-33/DEC.1 W RAMACH WDRAŻANIA STRATEGII UE
PRZECIW ROZPRZESTRZENIANIU BRONI MASOWEGO RAŻENIA
Przedsięwzięcie: Zapewnienie OPCW wsparcia w formie obrazów satelitarnych w ramach wspólnej misji
OPCW–ONZ
Cel:
Wsparcie OPCW – w ramach wspólnej misji OPCW–ONZ – w realizacji zadań zgodnie z odpowiednimi rezolucjami Rady
Bezpieczeństwa ONZ i decyzjami Rady Wykonawczej OPCW oraz zgodnie z warunkami konwencji o zakazie broni
chemicznej.
Wyniki:
Ocena stanu sieci drogowej, w szczególności wskazywanie blokad drogowych i obszarów, na których występują utrud
nienia w ruchu drogowym, a także poprawa orientacji sytuacyjnej w dziedzinie bezpieczeństwa wspólnej misji
OPCW–ONZ rozmieszczonej w Syrii i w odniesieniu do miejsc, które mają podlegać wizytacji/inspekcji.
Działania:
Wsparcie będzie udzielane OPCW poprzez dostarczanie tygodniowo do 5 obrazów satelitarnych Centrum Satelitarnego
UE (EU SATCEN) przez cały okres trwania, począwszy od podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2014 r.
ONZ i OPCW będą prowadzić działania we współpracy z odpowiednimi parterami, w tym z międzynarodowymi
organizacjami i agencjami, aby zapewnić skuteczne synergie i zapobiec powielaniu działań.
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DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI
z dnia 6 grudnia 2013 r.
ustanawiająca format zawiadomienia o przyjęciu i istotnych zmianach planów gospodarki
odpadami i programów zapobiegania powstawaniu odpadów
(notyfikowana jako dokument nr C(2013) 8641)
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2013/727/UE)
KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady
2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów
oraz uchylającą niektóre dyrektywy (1), w szczególności jej art.
33 ust. 2,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

(2)

(3)

Zgodnie z art. 28 dyrektywy 2008/98/WE państwa
członkowskie muszą dopilnować, aby ich właściwe
organy opracowały co najmniej jeden plan gospodarki
odpadami, pokrywający cały obszar geograficzny danego
państwa członkowskiego.
Ponadto, nie później niż do dnia 12 grudnia 2013 r.,
państwa członkowskie są zobowiązane do ustanowienia
programów zapobiegania powstawaniu odpadów,
zgodnie z art. 29 dyrektywy 2008/98/WE.
W celu ułatwienia przekazywania Komisji stosownych
informacji o przyjęciu i istotnych zmianach tych planów
i programów należy przyjąć format dla przekazywania
takich informacji.

(1) Dz.U. L 312 z 22.11.2008, s. 3.

(4)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne
z opinią Komitetu ustanowionego na mocy art. 39
dyrektywy 2008/98/WE,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1
Państwa członkowskie wykorzystują formaty określone
w załącznikach I i II do niniejszej decyzji w celu zawiadamiania
Komisji o przyjęciu i istotnych zmianach planów gospodarki
odpadami i programów zapobiegania powstawaniu odpadów,
o których mowa w art. 28 i 29 dyrektywy 2008/98/WE.
Artykuł 2
Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 6 grudnia 2013 r.
W imieniu Komisji
Janez POTOČNIK

Członek Komisji
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ZAŁĄCZNIK I
FORMAT

ZAWIADOMIENIA

O

PRZYJĘCIU

I ISTOTNYCH
ODPADAMI

ZMIANACH

PLANÓW

GOSPODARKI

Nazwa planu:
..............................................................................................................................................................................................................................
Organ administracji (nazwa, adres, adres e-mail, inne dane kontaktowe w razie potrzeby) odpowiedzialny za przyjęcie/
zmianę planu:
..............................................................................................................................................................................................................................
Link do publicznie dostępnej strony internetowej planu:
..............................................................................................................................................................................................................................
Organ administracji (nazwa, adres, adres e-mail, inne dane kontaktowe w razie potrzeby) zajmujący się koordynacją
informacji zawartych w niniejszym formularzu:
..............................................................................................................................................................................................................................
Proszę zaznaczyć odpowiednie pole:




przyjęcie nowego planu gospodarki odpadami
istotna zmiana planu gospodarki odpadami

(Uwaga: Proszę podać stosowny numer strony zgłaszanego planu lub dokumentu referencyjnego w odniesieniu do każdego pytania)
1.

Informacje ogólne

1.1. Data przyjęcia/zmiany (miesiąc/rok):
1.2. Czy plan obejmuje całe terytorium państwa członkowskiego?




tak
nie

Jeśli nie, proszę wskazać, jakie części terytorium nie są objęte, oraz podać przyczyny:
......................................................................................................................................................................................................................
1.3. Jaki jest zakres planu gospodarki odpadami?






wszystkie strumienie odpadów
stałe odpady komunalne
odpady niebezpieczne
określone strumienie odpadów. Proszę określić:

Jeżeli plan nie obejmuje wszystkich strumieni odpadów, proszę wskazać odpowiednie plany dodatkowe:
......................................................................................................................................................................................................................
1.4. Czy plan spełnia wymogi dyrektywy 2008/98/WE?




tak
nie

Jeśli nie, proszę podać powody:
......................................................................................................................................................................................................................
1.5. Czy plan opracowano zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami określoną w art. 4 dyrektywy 2008/98/WE?




tak
nie

Jeśli nie, proszę określić, dla których strumieni odpadów plan nie jest zgodny z hierarchią postępowania z odpadami,
i podać powody niezgodności:
......................................................................................................................................................................................................................
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1.6. Czy plan obejmuje program zapobiegania powstawaniu odpadów?




tak
nie

Jeśli tak, proszę podać linki do odpowiednich stron internetowych:
......................................................................................................................................................................................................................
1.7. W jaki sposób odpowiednie zainteresowane strony i organy oraz ogół społeczeństwa uczestniczyły w opracowywaniu
planów gospodarki odpadami i programów zapobiegania powstawaniu odpadów?
......................................................................................................................................................................................................................
2.

Informacje dotyczące systemów zbierania odpadów i instalacji przetwarzania odpadów

2.1. Czy w planie oceniono konieczność wprowadzenia nowych systemów zbierania odpadów oraz dużych instalacji
unieszkodliwiania/odzysku oraz powiązanych inwestycji?




tak
nie

2.2. Czy plan dostarcza informacji na temat lokalizacji planowanych instalacji unieszkodliwiania lub dużych instalacji
odzysku oraz kryteriów wyboru tej lokalizacji?




tak
nie

Jeżeli tak, proszę wskazać, w którym miejscu w planie zawarto te kryteria.
......................................................................................................................................................................................................................
3.

Informacje dotyczące celów związanych z odpadami:

3.1. Czy opakowania i odpady opakowaniowe są objęte planem (art. 14 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
94/62/WE (1))?




tak
nie

3.2. Czy w planie wyznaczono strategie lub środki dotyczące ograniczenia ilości odpadów ulegających biodegradacji,
które trafiają na składowiska (art. 5 dyrektywy Rady 1999/31/WE (2))?




tak
nie

3.3. Czy plan przyczynia się do osiągnięcia celów związanych z ograniczeniem ilości odpadów ulegających biodegradacji,
które trafiają na składowiska?




tak
nie

3.4. Czy w planie dokonano oceny przydatności i adekwatności instrumentów ekonomicznych i innych, np. podatków
za składowanie, dla rozwiązania problemów związanych z odpadami?




tak
nie

Jeśli tak, proszę określić, jakie instrumenty ekonomiczne i powiązane środki wprowadzono w planie:
......................................................................................................................................................................................................................

(1) Dz.U. L 365 z 31.12.1994, s. 10.
(2) Dz.U. L 182 z 16.7.1999, s. 1.

10.12.2013
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ZAŁĄCZNIK II
FORMAT ZAWIADOMIENIA O PRZYJĘCIU I ISTOTNYCH ZMIANACH PROGRAMÓW ZAPOBIEGANIA
POWSTAWANIU ODPADÓW
Nazwa programu:
..............................................................................................................................................................................................................................
Link do publicznie dostępnej strony internetowej programu:
..............................................................................................................................................................................................................................
Organ administracji (nazwa, adres, adres e-mail, inne dane kontaktowe w razie potrzeby) odpowiedzialny za przyjęcie/
zmianę programu:
..............................................................................................................................................................................................................................
Organ administracji (nazwa, adres, adres e-mail, inne dane kontaktowe w razie potrzeby) zajmujący się koordynacją
odpowiedzi na pytania:
..............................................................................................................................................................................................................................
Proszę zaznaczyć odpowiednie pole:

 przyjęcie nowego programu zapobiegania powstawaniu odpadów
 istotna zmiana programu zapobiegania powstawaniu odpadów ( )
1

W przypadku zawiadomienia o znacznej zmianie programu zapobiegania powstawaniu odpadów, którego planu/
programu ta zmiana dotyczy?
Proszę krótko opisać zakres i główne elementy zmiany, podając, w którym miejscu programu zapobiegania powsta
waniu odpadów znajdują się zmienione elementy.
.......................................................................................................................................................................................................................
(Uwaga: Proszę podać stosowny numer strony zgłaszanego programu lub dokumentu referencyjnego w odniesieniu do każdego pytania)
1.

Informacje ogólne

1.1. Data przyjęcia/zmiany (miesiąc/rok):
1.2. Czy program obejmuje całe terytorium państwa członkowskiego?

 tak
 nie
Jeśli nie, proszę wskazać, jakie części terytorium nie są objęte, oraz podać przyczyny:
......................................................................................................................................................................................................................
1.3. Czy program jest zintegrowany z planem gospodarki odpadami?

 tak
 nie
Jeśli tak, proszę wskazać plan gospodarki odpadami:
......................................................................................................................................................................................................................
(1) Ma zastosowanie tylko w przypadku, gdy program zapobiegania powstawaniu odpadów został już zgłoszony Komisji Europejskiej.
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1.4. Czy program został włączony do innych programów polityki w dziedzinie środowiska?

 tak
 nie
Jeśli tak, proszę wskazać te programy:
......................................................................................................................................................................................................................
2.

Informacja o zapobieganiu powstawaniu odpadów

2.1. Czy w programie opisano obowiązujące środki zapobiegawcze?

 tak
 nie
2.2. Czy w programie wyznaczono cele dotyczące zapobiegania powstawaniu odpadów?

 tak
 nie
2.3. W jakim zakresie cele i środki mają za zadanie oddzielenie wzrostu gospodarczego od wpływu na środowisko
związanego z wytwarzaniem odpadów?
......................................................................................................................................................................................................................
2.4. Czy w programie określono ilościowe lub jakościowe poziomy odniesienia dla przyjętych środków zapobiegania
powstawaniu odpadów?

 tak
 nie
Jeśli tak, proszę wskazać, czy są to poziomy jakościowe czy ilościowe, i podać odpowiedni numer strony:
......................................................................................................................................................................................................................
2.5. Czy program zawiera szczegółowe cele i wskaźniki ilościowe lub jakościowe?

 tak
 nie
Jeśli tak, proszę wskazać, czy są to wartości jakościowe czy ilościowe, i podać odpowiedni numer strony:
......................................................................................................................................................................................................................
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