
DECYZJA RADY (UE) 2016/352 

z dnia 4 marca 2016 r. 

ustalająca stanowisko, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej we właściwych komitetach 
Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ w odniesieniu do wniosków dotyczących poprawek do 
regulaminów ONZ nr 10, 34, 41, 46, 48, 50, 51, 53, 55, 60, 73, 83, 94, 107, 110, 113, 118, 125, 128, 
130 i 131 oraz w sprawie wniosku dotyczącego nowego regulaminu dotyczącego homologacji 

cichych pojazdów transportu drogowego (QRTV) 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 114 w związku z art. 218 ust. 9, 

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  Zgodnie z decyzją Rady 97/836/WE (1) Unia przystąpiła do 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 (zwanego dalej „zrewidowanym porozu
mieniem z 1958 r.”). 

(2)  Zgodnie z decyzją Rady 2000/125/WE (2) Unia przystąpiła do Porozumienia dotyczącego ustanowienia ogólnych 
przepisów technicznych dla pojazdów kołowych, wyposażenia i części, które mogą być montowane lub 
stosowane w pojazdach kołowych (zwanego dalej „porozumieniem równoległym”). 

(3)  Dyrektywą 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (3) zastąpiono systemy homologacji państw 
członkowskich unijną procedurą homologacji oraz ustanowiono zharmonizowane ramy obejmujące przepisy 
administracyjne i ogólne wymagania techniczne odnoszące się do wszystkich nowych pojazdów, układów, części i 
oddzielnych zespołów technicznych. Dyrektywą tą włączono regulaminy ONZ do unijnego systemu homologacji 
typu, bądź jako wymagania dotyczące homologacji typu, bądź jako przepisy alternatywne wobec przepisów Unii. 
Od czasu przyjęcia tej dyrektywy regulaminy ONZ w coraz większym stopniu są włączane do przepisów Unii 
w ramach unijnego systemu homologacji typu. 

(4)  W świetle doświadczenia i rozwoju technicznego należy dostosować do postępu technicznego wymogi odnoszące 
się do niektórych elementów lub cech objętych regulaminami ONZ nr 10, 34, 41, 46, 48, 50, 51, 53, 55, 60, 73, 
83, 94, 107, 110, 113, 118, 125, 128, 130 oraz 131. 

(5)  W celu ustanowienia jednolitych przepisów dotyczących homologacji cichych pojazdów transportu drogowego 
(QRTV) w odniesieniu do ich ograniczonej słyszalności należy przyjąć nowy regulamin ONZ w sprawie QRTV. 

(6)  Należy zatem ustalić stanowisko, które ma być zajęte w imieniu Unii w ramach Komitetu Administracyjnego 
Zrewidowanego Porozumienia z 1958 r. oraz Komitetu Wykonawczego Porozumienia Równoległego 
w odniesieniu do przyjęcia tych aktów ONZ, 
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(1) Decyzja Rady 97/836/WE z dnia 27 listopada 1997 r. w związku z przystąpieniem Wspólnoty Europejskiej do Porozumienia 
Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych, 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 porozumienie z 1958 r.”) (Dz.U. L 346 z 17.12.1997, s. 78). 

(2) Decyzja Rady 2000/125/WE z dnia 31 stycznia 2000 r. dotycząca zawarcia Porozumienia dotyczącego ustanowienia ogólnych 
przepisów technicznych dla pojazdów kołowych, wyposażenia i części, które mogą być montowane lub wykorzystywane w pojazdach 
kołowych („porozumienie równoległe”) (Dz.U. L 35 z 10.2.2000, s. 12). 

(3) Dyrektywa 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 września 2007 r. ustanawiająca ramy dla homologacji pojazdów 
silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów (dyrektywa 
ramowa) (Dz.U. L 263 z 9.10.2007, s. 1). 



PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Stanowiskiem, jakie ma być zajęte w imieniu Unii w ramach Komitetu Administracyjnego Zrewidowanego Porozumienia 
z 1958 r. oraz Komitetu Wykonawczego Porozumienia Równoległego w okresie od dnia 7 do dnia 11 marca 2016 r., 
jest głosowanie za wnioskami wymienionymi w załączniku do niniejszej decyzji. 

Artykuł 2 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia. 

Sporządzono w Brukseli dnia 4 marca 2016 r. 

W imieniu Rady 
S.A.M. DIJKSMA 

Przewodniczący  
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ZAŁĄCZNIK 

Regulamin nr # Punkt porządku 
obrad Tytuł punktu porządku obrad Numer referencyjny dokumentu 

10 4.9.1. Wniosek dotyczący suplementu 1 do serii popra
wek 05 do regulaminu nr 10 (kompatybilność 
elektromagnetyczna, EMC) 

ECE/TRANS/WP.29/2016/16 

10 4.9.2. Wniosek dotyczący suplementu 3 do serii popra
wek 04 do regulaminu nr 10 (kompatybilność 
elektromagnetyczna, EMC) 

ECE/TRANS/WP.29/2016/17 

34 4.8.1. Wniosek dotyczący suplementu 1 do serii popra
wek 03 do regulaminu nr 34 (zabezpieczenia prze
ciwpożarowe) 

ECE/TRANS/WP.29/2016/8 

41 4.6.1. Wniosek dotyczący suplementu 4 do serii popra
wek 04 do regulaminu nr 41 (emisja hałasu powo
dowana przez motocykle) 

ECE/TRANS/WP.29/2016/3 

46 4.8.2. Wniosek dotyczący suplementu 3 do serii popra
wek 04 do regulaminu nr 46 (urządzenia widzenia 
pośredniego) 

ECE/TRANS/WP.29/2016/9 

48 4.9.3. Wniosek dotyczący suplementu 7 do serii popra
wek 06 do regulaminu nr 48 (instalacja urządzeń 
oświetleniowych i sygnalizacji świetlnej) 

ECE/TRANS/WP.29/2016/18 

48 4.9.4. Wniosek dotyczący suplementu 9 do serii popra
wek 05 do regulaminu nr 48 (instalacja urządzeń 
oświetleniowych i sygnalizacji świetlnej) 

ECE/TRANS/WP.29/2016/19 

48 4.9.5. Wniosek dotyczący suplementu 16 do serii popra
wek 04 do regulaminu nr 48 (instalacja urządzeń 
oświetleniowych i sygnalizacji świetlnej) 

ECE/TRANS/WP.29/2016/20 

50 4.9.6. Wniosek dotyczący suplementu 18 do pierwotnej 
serii poprawek do regulaminu nr 50 (światła pozy
cyjne, światła hamowania i światła kierunkowska
zów dla motorowerów i motocykli) 

ECE/TRANS/WP.29/2016/21 

51 4.6.2. Wniosek dotyczący suplementu 1 do serii popra
wek 03 do regulaminu nr 51 (emisje hałasu z po
jazdów kategorii M i N) 

ECE/TRANS/WP.29/2016/4 

53 4.9.7. Wniosek dotyczący suplementu 18 do serii popra
wek 01 do regulaminu nr 53 (instalacja urządzeń 
oświetleniowych i sygnalizacji świetlnej w pojaz
dach L3) 

ECE/TRANS/WP.29/2016/22 

53 4.9.8. Wniosek dotyczący nowej serii poprawek 02 do 
regulaminu nr 53 (instalacja urządzeń oświetlenio
wych i sygnalizacji świetlnej w pojazdach L3) 

ECE/TRANS/WP.29/2016/23 
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Regulamin nr # Punkt porządku 
obrad Tytuł punktu porządku obrad Numer referencyjny dokumentu 

55 4.7.1. Wniosek dotyczący suplementu 5 do serii popra
wek 01 do regulaminu nr 55 (sprzęgi mecha
niczne) 

ECE/TRANS/WP.29/2016/5 

60 4.15.1. Wniosek dotyczący suplementu 5 do regulaminu 
nr 60 (mechanizmy sterowania obsługiwane przez 
kierowcę dla motorowerów/motocykli) 

ECE/TRANS/WP.29/2016/27 

73 4.12.1. Wniosek dotyczący sprostowania 1 (tylko w języku 
francuskim) do serii poprawek 01 do regulaminu 
nr 73 (boczne urządzenia zabezpieczające) 

ECE/TRANS/WP.29/2016/31 

83 4.15.2. Wniosek dotyczący suplementu 2 do serii popra
wek 07 do regulaminu nr 83 (emisje z pojazdów 
kategorii M1 i N1) 

ECE/TRANS/WP.29/2016/28 

94 4.11.1. Wniosek dotyczący sprostowania 3 (tylko w języku 
rosyjskim) do serii poprawek 01 do regulaminu nr 
94 (ochrona w przypadku zderzenia czołowego) 

ECE/TRANS/WP.29/2016/32 

107 4.8.3. Wniosek dotyczący suplementu 5 do serii popra
wek 05 do regulaminu nr 107 (ogólna budowa au
tobusów i autokarów) 

ECE/TRANS/WP.29/2016/10 

107 4.8.4. Wniosek dotyczący suplementu 5 do serii popra
wek 06 do regulaminu nr 107 (ogólna budowa au
tobusów i autokarów) 

ECE/TRANS/WP.29/2016/11 

107 4.8.5. Wniosek dotyczący projektu serii poprawek 07 do 
regulaminu nr 107 (ogólna budowa autobusów i 
autokarów) 

ECE/TRANS/WP.29/2016/12 

110 4.8.6. Wniosek dotyczący serii poprawek 02 do regula
minu nr 110 (pojazdy zasilane CNG/LNG) 

ECE/TRANS/WP.29/2016/13 

113 4.9.9. Wniosek dotyczący suplementu 6 do serii popra
wek 01 do regulaminu nr 113 (światła główne 
emitujące symetryczne światło mijania) 

ECE/TRANS/WP.29/2016/24 

118 4.8.7. Wniosek dotyczący suplementu 2 do serii popra
wek 02 do regulaminu nr 118 (palność materia
łów) 

ECE/TRANS/WP.29/2016/14 

125 4.8.8. Wniosek dotyczący suplementu 1 do serii popra
wek 01 do regulaminu nr 125 (pole widoczności 
kierowców w przód) 

ECE/TRANS/WP.29/2016/15 

128 4.9.10. Wniosek dotyczący suplementu 5 do pierwotnej 
serii poprawek do regulaminu nr 128 (elektrolumi
nescencyjne źródła światła, LED) 

ECE/TRANS/WP.29/2016/25 

130 4.7.2. Wniosek dotyczący suplementu 1 do regulaminu 
nr 130 (system ostrzegania przed niezamierzoną 
zmianą pasa ruchu, LDWS) 

ECE/TRANS/WP.29/2016/6 
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Regulamin nr # Punkt porządku 
obrad Tytuł punktu porządku obrad Numer referencyjny dokumentu 

131 4.7.3. Wniosek dotyczący suplementu 2 do serii popra
wek 01 do regulaminu nr 131 (zaawansowany sys
tem hamowania awaryjnego, AEBS) 

ECE/TRANS/WP.29/2016/7  

4.13.1. Wniosek dotyczący nowego regulaminu w sprawie 
homologacji cichych pojazdów transportu drogo
wego (QRTV) 

ECE/TRANS/WP.29/2016/26   
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