
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 105 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów 
Zjednoczonych (EKG/ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów przeznaczonych 
do przewozu ładunków niebezpiecznych w odniesieniu do ich szczególnych cech konstrukcyjnych 

Poprawki do regulaminu nr 105 opublikowanego w Dz.U. L 230 z 31.8.2010, s. 253. 

Zawierające: 

Serię poprawek 05 – data wejścia w życie: 23 czerwca 2011 r. 

Poprawki do głównego tekstu regulaminu 

Punkt 4.2 otrzymuje brzmienie: 

„4.2. Każdemu homologowanemu typowi należy nadać numer homologacji. Jego dwie pierwsze jego 
cyfry (obecnie 05 odpowiadające serii poprawek 05 do regulaminu) wskazują […]”. 

Punkt 5.1.1.6.3 otrzymuje brzmienie: 

„5.1.1.6.3. Połączenia elektryczne 

Połączenia elektryczne między pojazdami silnikowymi i przyczepami mają stopień ochrony 
IP54 zgodnie z normą IEC 529 i są zaprojektowane w sposób zapobiegający przypadko
wemu rozłączeniu. Połączenia są zgodne z ISO 12098:2004 i ISO 7638:2003, zależnie od 
przypadku.” 

Punkty 10.1–10.4 otrzymują brzmienie: 

„10.1. Od oficjalnej daty wejścia w życie serii poprawek 05 żadna z Umawiających się Stron 
stosujących niniejszy regulamin nie może odmówić udzielenia homologacji EKG zgodnie 
z niniejszym regulaminem, zmienionym serią poprawek 05. 

10.2. Od dnia 1 kwietnia 2012 r. Umawiające się Strony stosujące niniejszy regulamin udzielają 
homologacji EKG tylko wówczas, gdy typ homologowanego pojazdu odpowiada wymaganiom 
niniejszego regulaminu zmienionego serią poprawek 05. 

10.3. Do dnia 31 marca 2012 r. Umawiające się Strony stosujące niniejszy regulamin nadal udzielają 
homologacji oraz rozszerzają homologacje tym typom pojazdów, które spełniają wymagania 
niniejszego regulaminu zmienionego poprzedzającymi seriami poprawek. 

10.4. Żadna z Umawiających się Stron stosujących niniejszy regulamin nie może odmówić udzielenia 
krajowej lub regionalnej homologacji typu dla typu pojazdu homologowanego zgodnie z serią 
poprawek 05 do niniejszego regulaminu.”. 

Skreśla się pkt 10.5. 

Zmiany w załącznikach 

Załącznik 2, wzór A, zmienia się znak homologacji, a tekst wyjaśniający pod rysunkiem otrzymuje 
brzmienie: 

„ 

Powyższy znak homologacji […], numer homologacji to 052492 i […] wymaganiami regulaminu nr 
105 zmienionego serią poprawek 05.”.
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Załącznik 2, wzór B, zmienia się znak homologacji, a tekst wyjaśniający pod rysunkiem otrzymuje 
brzmienie: 

” 

Powyższy znak homologacji […], regulamin nr 105 obejmował już serię poprawek 05, natomiast 
regulamin nr 13 obejmował już serię poprawek 11, kiedy homologacja została udzielona.”.
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