
Jedynie oryginalne teksty EKG ONZ mają skutek prawny w świetle międzynarodowego prawa publicznego. Status i datę wejścia w życie 
niniejszego regulaminu należy sprawdzać w najnowszej wersji dokumentu EKG ONZ dotyczącego statusu TRANS/WP.29/343, dostępnej 

pod adresem: 
http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html 

Poprawki z 2010 r. do regulaminu nr 23 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów 
Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji świateł cofania dla 

pojazdów o napędzie silnikowym i ich przyczep 

Poprawki do regulaminu nr 23 opublikowanego w Dz.U. L 148 z 12.6.2010, s. 34. 

Zawierające: 

Suplement nr 16 do pierwotnej wersji regulaminu – data wejścia w życie: 9 grudnia 2010 r. 

Suplement nr 17 do pierwotnej wersji regulaminu – data wejścia w życie: 23 czerwca 2011 r. 

Poprawki do spisu treści 

Spis treści otrzymuje brzmienie: 

”… 

ZAŁĄCZNIKI 

Załącznik 1 – Zawiadomienie dotyczące udzielenia, rozszerzenia, odmowy lub cofnięcia homologacji 
lub ostatecznego zaniechania produkcji typu świateł cofania zgodnie z regulaminem 
nr 23 

Załącznik 2 – Przykłady wzorów znaków homologacji 

Załącznik 3 – Pomiary fotometryczne 

Załącznik 4 – Minimalne wymagania dla procedur kontroli zgodności produkcji 

Załącznik 5 – Minimalne wymogi dotyczące pobierania próbek”. 

Poprawki do głównego tekstu regulaminu 

Dodaje się nowy pkt 5.3.3 w brzmieniu: 

„5.3.3. moduł źródła światła jest zaprojektowany w taki sposób, że niezależnie od użycia narzędzia 
lub narzędzi pozostaje mechanicznie niezamienny z żadnym innym homologowanym 
wymiennym źródłem światła.”. 

Punkt 8 otrzymuje brzmienie: 

„8. BARWA WYSYŁANEGO ŚWIATŁA 

Barwa światła wysyłanego wewnątrz pola siatki rozkładu światła określonej w pkt 2 załącznika 
3 musi być biała. Badanie właściwości kolorymetrycznych wykonuje się zgodnie z procedurą 
badawczą opisaną w pkt 7 niniejszego regulaminu. Na zewnątrz tego pola nie mogą wystę
pować zauważalne ostre zmiany barwy. 

W przypadku świateł wyposażonych w niewymienne źródła światła (żarówki i inne) zaleca się 
jednak sprawdzanie właściwości kolorymetrycznych przy użyciu źródeł światła umieszczonych 
w obudowie światła, zgodnie z odpowiednimi podpunktami pkt 7.1 niniejszego regulaminu.”. 

Punkt 9.2 otrzymuje brzmienie: 

„9.2. Spełnione muszą być minimalne wymagania dla procedur kontroli zgodności produkcji okre 
ślone w załączniku 4 do niniejszego regulaminu.”.
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Punkt 9.3 otrzymuje brzmienie: 

„9.3. Spełnione muszą być minimalne wymogi dotyczące pobierania próbek przez kontrolera, okre 
ślone w załączniku 5 do niniejszego regulaminu.”. 

Zmiany w załącznikach 

Skreśla się załącznik 4. 

Załącznik 5 (w poprzedniej wersji) otrzymuje numer 4. 

Załącznik 4 (nowy) pkt 2.5 otrzymuje brzmienie: 

„2.5. Kryteria dopuszczalności 

Producent jest odpowiedzialny za przeprowadzenie statystycznej analizy wyników badań i za 
określenie, w porozumieniu z właściwym organem, kryteriów dopuszczalności wytwarzanych 
przez niego produktów w celu spełnienia warunków specyfikacji określonej dla weryfikacji 
zgodności produktów w pkt 9.1 niniejszego regulaminu. 

Kryteria dopuszczalności muszą być takie, aby przy poziomie ufności 95 % minimalne praw
dopodobieństwo pomyślnego przejścia kontroli na miejscu zgodnie z załącznikiem 5 (pierwszy 
dobór próbek) wynosiło 0,95.”. 

Załącznik 6 (w poprzedniej wersji) otrzymuje numer 5.
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