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OÂWIADCZENIE RZÑDOWE

z dnia 2 lutego 2006 r.

w sprawie mocy obowiàzujàcej Regulaminów Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów
Zjednoczonych, stanowiàcych za∏àczniki do Porozumienia dotyczàcego przyj´cia jednolitych wymagaƒ

technicznych dla pojazdów ko∏owych, wyposa˝enia i cz´Êci, które mogà byç stosowane w tych pojazdach,
oraz wzajemnego uznawania homologacji udzielonych na podstawie tych wymagaƒ,

sporzàdzonego w Genewie dnia 20 marca 1958 r.

Podaje si´ niniejszym do powszechnej wiadomo-
Êci, ̋ e Rzeczpospolia Polska jest zwiàzana Regulamina-
mi Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Na-
rodów Zjednoczonych, stanowiàcymi za∏àczniki do Po-
rozumienia dotyczàcego przyj´cia jednolitych wyma-
gaƒ technicznych dla pojazdów ko∏owych, wyposa˝e-
nia i cz´Êci, które mogà byç stosowane w tych pojaz-
dach, oraz wzajemnego uznawania homologacji udzie-
lonych na podstawie tych wymagaƒ, sporzàdzonego

w Genewie dnia 20 marca 1958 r. (Dz. U. z 2001 r.
Nr 104, poz. 1135), których wykaz okreÊla za∏àcznik do
niniejszego oÊwiadczenia rzàdowego.

Teksty regulaminów okreÊlonych w za∏àczniku
podlegajà og∏oszeniu w j´zyku polskim, w dzienniku
urz´dowym ministra w∏aÊciwego do spraw transportu.

Minister Spraw Zagranicznych: S. Meller

Za∏àcznik do oÊwiadczenia rzàdowego
z dnia 2 lutego 2006 r. (poz. 329)

WYKAZ REGULAMINÓW EUROPEJSKIEJ KOMISJI GOSPODARCZEJ ONZ, STANOWIÑCYCH ZA¸ÑCZNIKI DO
POROZUMIENIA DOTYCZÑCEGO PRZYJ¢CIA JEDNOLITYCH WYMAGA¡ TECHNICZNYCH DLA POJAZDÓW

KO¸OWYCH, WYPOSA˚ENIA I CZ¢ÂCI, KTÓRE MOGÑ BYå STOSOWANE W TYCH POJAZDACH,
ORAZ WZAJEMNEGO UZNAWANIA HOMOLOGACJI UDZIELONYCH NA PODSTAWIE TYCH WYMAGA¡

Lp. Nr
regulaminu Tytu∏ Data

przystàpienia

1 116 Jednolite przepisy techniczne dotyczàce ochrony pojazdów samo-
chodowych przed nieuprawnionym u˝yciem

06.04.2005 r.

2 117 Jednolite przepisy dotyczàce homologacji opon w zakresie ha∏asu
toczenia

06.04.2005 r.

3 118 Jednolite przepisy techniczne dotyczàce palnoÊci materia∏ów stoso-
wanych we wn´trzu pojazdów samochodowych niektórych kategorii

06.04.2005 r.

4 119 Jednolite przepisy dotyczàce homologacji Êwiate∏ naro˝nych pojazdów 06.04.2005 r.

5 120 Jednolite przepisy dotyczàce homologacji silników spalania we-
wn´trznego przeznaczonych do monta˝u w ciàgnikach rolniczych
i leÊnych oraz w pozadrogowych maszynach roboczych, w zakresie
pomiaru mocy netto, momentu obrotowego netto oraz jednostkowe-
go zu˝ycia paliwa

06.04.2005 r.


