
II 

(Akty o charakterze nieustawodawczym) 

ROZPORZĄDZENIA 

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2020/49 

z dnia 21 stycznia 2020 r. 

w sprawie sprostowania niemieckiej wersji językowej rozporządzenia (UE) 2017/1151 
uzupełniającego rozporządzenie (WE) nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z 
lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych (Euro 5 i Euro 6) oraz w sprawie dostępu do 
informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów, zmieniającego dyrektywę 2007/46/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady, rozporządzenie Komisji (WE) nr 692/2008 i rozporządzenie 

Komisji (UE) nr 1230/2012 oraz uchylającego rozporządzenie Komisji (WE) nr 692/2008 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając Rozporządzenie (WE) nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie 
homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasa-
żerskich i użytkowych (Euro 5 i Euro 6) (1), w szczególności jego art. 8 i art. 14 ust. 3, 

uwzględniając dyrektywę 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 września 2007 r. ustanawiającą ramy dla 
homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczo-
nych do tych pojazdów (dyrektywę ramową) (2), w szczególności jej art. 39 ust. 2, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) W niemieckiej wersji językowej rozporządzenia Komisji (UE) 2017/115 (3) znaczenie przepisów w pkt 4.2.1.1.2 i 
4.2.2.1 subzałącznika 4 do załącznika XXI oraz w pkt 3.2.3.2.2.2.2 i 3.2.4.1.1.2.2 subzałącznika 7 do załącznika 
XXI, określające, że dodatkowe koła i opony nie są uważane za wyposażenie dodatkowe, zostało błędnie oddane. 

(2) Należy zatem odpowiednio sprostować niemiecką wersję językową rozporządzenia (UE) 2017/1151. Sprostowanie 
nie ma wpływu na pozostałe wersje językowe. 

(3) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Technicznego ds. Pojazdów Silniko
wych, 

(1) Dz.U. L 171 z 29.6.2007, s. 1. 
(2) Dz.U. L 263 z 9.10.2007, s. 1. 
(3) Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/1151 z dnia 1 czerwca 2017 r. uzupełniające rozporządzenie (WE) nr 715/2007 Parlamentu 

Europejskiego i Rady w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lek-
kich pojazdów pasażerskich i użytkowych (Euro 5 i Euro 6) oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i utrzymania 
pojazdów, zmieniające dyrektywę 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, rozporządzenie Komisji (WE) nr 692/2008 i rozpo-
rządzenie Komisji (UE) nr 1230/2012 oraz uchylające rozporządzenie Komisji (WE) nr 692/2008 (Dz.U. L 175 z 7.7.2017, s. 1). 
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PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

(nie dotyczy wersji polskiej) 

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 pań
stwach członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 21 stycznia 2020 r.  

W imieniu Komisji 
Przewodnicząca 

Ursula VON DER LEYEN     
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