
Sprostowanie do dyrektywy 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 września 2007 r. 
ustanawiającej ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części 

i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów („dyrektywa ramowa”) 

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 263 z dnia 9 października 2007 r.) 

Strona 12, tytuł rozdziału VII i art. 18: 

zamiast: 

„ROZDZIAŁ VII 

CERTYFIKAT ZGODNOŚCI I OZNAKOWANIE 

Artykuł 18 

Certyfikat zgodności 

1. Producent, w ramach swych uprawnień jako posiadacz homologacji typu WE pojazdu, przedstawia certyfikat 
zgodności, który towarzyszy każdemu pojazdowi, kompletnemu, skompletowanemu lub niekompletnemu, wyproduko
wanemu zgodnie z homologowanym typem pojazdu. 

W przypadku pojazdu niekompletnego lub skompletowanego producent wypełnia tylko te punkty na stronie 2 certyfi
katu zgodności, które zostały dodane lub zmienione na bieżącym etapie procesu homologacji oraz, w stosownym 
przypadku, dołącza do tego certyfikatu wszystkie certyfikaty zgodności wydane na poprzednim etapie. 

2. Certyfikat zgodności jest sporządzany w jednym z języków urzędowych Wspólnoty. Każde państwo członkowskie 
może zażądać przetłumaczenia certyfikatu zgodności na swój język lub języki. 

3. Certyfikat zgodności jest zabezpieczany przed sfałszowaniem. W tym celu stosowany papier jest zabezpieczany za 
pomocą kolorowej grafiki lub znaku wodnego w formie znaku identyfikacyjnego producenta. 

4. Certyfikat zgodności wypełnia się w całości i nie zawiera on ograniczeń w zakresie wykorzystania pojazdu innych 
niż te przewidziane w akcie prawnym. 

5. Certyfikat zgodności, określony w załączniku IX część I, dla pojazdów, w odniesieniu do których udzielono 
homologacji zgodnie z art. 20 ust. 2, zawiera w tytule określenie »Dla pojazdów kompletnych/skompletowanych, którym 
udzielono homologacji typu zgodnie z art. 20 (homologacja tymczasowa)«. 

6. Certyfikat zgodności, określony w załączniku IX część I, dla pojazdów, w odniesieniu do których udzielono 
homologacji typu zgodnie z art. 22, zawiera w tytule określenie »Dla pojazdów kompletnych/skompletowanych, którym 
udzielono homologacji typu w odniesieniu do pojazdów produkowanych w małych seriach«, a obok tego określenia rok 
produkcji wraz z numerem porządkowym, od 1 do liczby wskazanej w tabeli zawartej w załączniku XII, określającym 
miejsce tego pojazdu w ramach produkcji przyznanej dla tego roku, w odniesieniu do każdego roku produkcji. 

7. Bez uszczerbku dla ust. 1 producent może drogą elektroniczną przekazać organowi rejestrującemu państwa człon
kowskiego dane lub informacje zawarte w certyfikacie zgodności. 

8. Duplikat certyfikatu zgodności może zostać wydany wyłącznie przez producenta. Wyraz »duplikat« musi być 
wyraźnie widoczny na pierwszej stronie każdego duplikatu certyfikatu.”, 

powinno być: 

„ROZDZIAŁ VII 

ŚWIADECTWO ZGODNOŚCI I OZNAKOWANIE 

Artykuł 18 

Świadectwo zgodności 

1. Producent, w ramach swych uprawnień jako posiadacz homologacji typu WE pojazdu, przedstawia świadectwo 
zgodności, który towarzyszy każdemu pojazdowi, kompletnemu, skompletowanemu lub niekompletnemu, wyproduko
wanemu zgodnie z homologowanym typem pojazdu. 

W przypadku pojazdu niekompletnego lub skompletowanego producent wypełnia tylko te punkty na stronie 2 świa
dectwa zgodności, które zostały dodane lub zmienione na bieżącym etapie procesu homologacji oraz, w stosownym 
przypadku, dołącza do tego świadectwa wszystkie świadectwa zgodności wydane na poprzednim etapie. 

2. Świadectwo zgodności jest sporządzane w jednym z języków urzędowych Wspólnoty. Każde państwo członkowskie 
może zażądać przetłumaczenia świadectwa zgodności na swój język lub języki. 

3. Świadectwo zgodności jest zabezpieczane przed sfałszowaniem. W tym celu stosowany papier jest zabezpieczany za 
pomocą kolorowej grafiki lub znaku wodnego w formie znaku identyfikacyjnego producenta.
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4. Świadectwo zgodności wypełnia się w całości i nie zawiera ono ograniczeń w zakresie wykorzystania pojazdu 
innych niż te przewidziane w akcie prawnym. 

5. Świadectwo zgodności, określone w załączniku IX część I, dla pojazdów, w odniesieniu do których udzielono 
homologacji zgodnie z art. 20 ust. 2, zawiera w tytule określenie »Dla pojazdów kompletnych/skompletowanych, którym 
udzielono homologacji typu zgodnie z art. 20 (homologacja tymczasowa)«. 

6. Świadectwo zgodności, określone w załączniku IX część I, dla pojazdów, w odniesieniu do których udzielono 
homologacji typu zgodnie z art. 22, zawiera w tytule określenie »Dla pojazdów kompletnych/skompletowanych, którym 
udzielono homologacji typu w odniesieniu do pojazdów produkowanych w małych seriach«, a obok tego określenia rok 
produkcji wraz z numerem porządkowym, od 1 do liczby wskazanej w tabeli zawartej w załączniku XII, określającym 
miejsce tego pojazdu w ramach produkcji przyznanej dla tego roku, w odniesieniu do każdego roku produkcji. 

7. Bez uszczerbku dla ust. 1 producent może drogą elektroniczną przekazać organowi rejestrującemu państwa człon
kowskiego dane lub informacje zawarte w świadectwie zgodności. 

8. Duplikat świadectwa zgodności może zostać wydany wyłącznie przez producenta. Wyraz »duplikat« musi być 
wyraźnie widoczny na pierwszej stronie każdego duplikatu świadectwa.”. 

Strona 15, art. 26 ust. 1 akapit pierwszy i ust. 2: 

zamiast: „1. Bez uszczerbku dla przepisów art. 29 i 30 państwa członkowskie dokonują rejestracji i zezwalają na 
sprzedaż lub dopuszczenie do ruchu pojazdów wyłącznie, gdy pojazdy te mają ważny certyfikat zgodności 
wydany zgodnie z art. 18. 

(…) 

2. Pojazdy, które wyłączono z wymagania dotyczącego certyfikatu zgodności, mogą zostać zarejestro
wane, sprzedane lub dopuszczone do ruchu wyłącznie wtedy, gdy spełniają odpowiednie wymagania 
techniczne niniejszej dyrektywy.”, 

powinno być: „1. Bez uszczerbku dla przepisów art. 29 i 30 państwa członkowskie dokonują rejestracji i zezwalają na 
sprzedaż lub dopuszczenie do ruchu pojazdów wyłącznie, gdy pojazdy te mają ważne świadectwo zgod
ności wydane zgodnie z art. 18. 

(…) 

2. Pojazdy, które wyłączono z wymagania dotyczącego świadectwa zgodności, mogą zostać zarejestro
wane, sprzedane lub dopuszczone do ruchu wyłącznie wtedy, gdy spełniają odpowiednie wymagania 
techniczne niniejszej dyrektywy.”. 

Strona 16, art. 30 ust. 1 zdanie pierwsze i ust. 3 zdanie pierwsze: 

zamiast: „1. Jeżeli państwo członkowskie, które udzieliło homologacji typu WE, stwierdza, że nowe pojazdy, 
układy, części lub oddzielne zespoły techniczne, którym towarzyszy certyfikat zgodności lub które mają 
znak homologacji, nie są zgodne z homologowanym przez nie typem, przyjmuje niezbędne środki, w razie 
potrzeby włącznie z cofnięciem homologacji typu, w celu zapewnienia, że znajdujące się w produkcji 
pojazdy, układy, części lub oddzielne zespoły techniczne, w stosownym przypadku, ponownie uzyskały 
zgodność z homologowanym typem. 

(…) 

3. Jeżeli państwo członkowskie wykaże, że nowe pojazdy, części lub oddzielne zespoły techniczne, 
którym towarzyszy certyfikat zgodności lub które mają znak homologacji, nie są zgodne 
z homologowanym typem, może wnioskować, aby państwo członkowskie, które udzieliło homologacji 
typu WE, zweryfikowało, czy znajdujące się w produkcji pojazdy, układy, części lub oddzielne zespoły 
techniczne są nadal zgodne z homologowanym typem.”, 

powinno być: „1. Jeżeli państwo członkowskie, które udzieliło homologacji typu WE, stwierdza, że nowe pojazdy, 
układy, części lub oddzielne zespoły techniczne, którym towarzyszy świadectwo zgodności lub które mają 
znak homologacji, nie są zgodne z homologowanym przez nie typem, przyjmuje niezbędne środki, w razie 
potrzeby włącznie z cofnięciem homologacji typu, w celu zapewnienia, by znajdujące się w produkcji 
pojazdy, układy, części lub oddzielne zespoły techniczne, w stosownym przypadku, ponownie uzyskały 
zgodność z homologowanym typem. 

(…) 

3. Jeżeli państwo członkowskie wykaże, że nowe pojazdy, części lub oddzielne zespoły techniczne, 
którym towarzyszy świadectwo zgodności lub które mają znak homologacji, nie są zgodne 
z homologowanym typem, może wnioskować, aby państwo członkowskie, które udzieliło homologacji 
typu WE, zweryfikowało, czy znajdujące się w produkcji pojazdy, układy, części lub oddzielne zespoły 
techniczne są nadal zgodne z homologowanym typem.”.
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Strona 24, wykaz załączników: 

zamiast: „Załącznik IX Certyfikat zgodności WE”, 
powinno być: „Załącznik IX Świadectwo zgodności WE”.
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