
 
Uwagi Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów  

do tłumaczenia Załącznika I do Dyrektywy 2014/45/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r.  
w sprawie okresowych badań zdatności do ruchu drogowego pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz uchylająca dyrektywę 2009/40/WE 

MINIMALNE WYMOGI DOTYCZĄCE ZAKRESU I ZALECANYCH METOD BADANIA 

3. ZAKRES I METODY BADANIA; OCENA USTEREK POJAZDU: 

Rozdział Wersja polska zamieszczona w 
Dzienniku Urzędowym UE 

Wersja poprawna, 
przetłumaczona z tekstu 
oryginalnego  

Tekst oryginalny  
(angielski / francuski / niemiecki) 

Objaśnienia do tekstu 

1.1.3. Pompa 
podciśnienia lub 
sprężarka i zbiorniki 

a) Niewystarczające 
ciśnienie/podciśnienie do 
przynajmniej czterokrotnego 
uruchomienia hamulców po 
zadziałaniu urządzenia 
ostrzegawczego (lub gdy 
wskaźnik pokazuje za małą 
wartość).  
Co najmniej dwukrotne 
uruchomienie hamulców po 
zadziałaniu urządzenia 
ostrzegawczego (lub gdy 
wskaźnik pokazuje za małą 
wartość). 

a) Niewystarczające 
ciśnienie/podciśnienie  
do przynajmniej czterokrotnego 
uruchomienia hamulców po 
zadziałaniu urządzenia 
ostrzegawczego (lub gdy manometr 
pokazuje za małą wartość);  
(Niewystarczające 
ciśnienie/podciśnienie – w domyśle) 
do co najmniej dwukrotnego 
uruchomienia hamulców po 
zadziałaniu urządzenia 
ostrzegawczego (lub gdy manometr 
pokazuje za małą wartość). 

ang. Insufficient pressure/vacuum to give 
assistance for at least four brake 
applications after the warning device has 
operated (or gauge shows an unsafe 
reading);  
at least two brake applications after the 
warning device has operated (or gauge 
shows an unsafe reading). 

Pominięcie średnika i zastąpienie 
go kropką zmieniło całkowicie 
sens zdania 

1.1.5 Zawór sterujący 
hamulca postojowego 

1.1.5 Zawór sterujący hamulca 
postojowego 

1.1.5 Ręczny zawór hamulcowy ang. Hand-operated brake control valve 
niem.  Handbremsventil 

Punkt dotyczy badania ręcznego 
zaworu hamulcowego, który służy do 
uruchamiania hamulca awaryjnego i 
postojowego. W pojazdach 
przystosowanych do ciągnięcia 
przyczep zawór powinien zapewniać w 
czasie hamowania równoczesny 
spadek ciśnienia w siłownikach 
sprężynowych i na wejściu do zaworu 
sterującego hamulcami przyczepy. 
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1.1.7. Zawory 
hamulcowe (nożne, 
obciążeniowe, 
regulujące) 

Zawory hamulcowe (nożne, 
obciążeniowe, regulujące) 

Zawory hamulcowe (zawory 
główne, regulatory ciśnienia, zawory 
regulacyjne) 

ang. Braking valves (foot valves, 
unloaders, governors) 

niem. Bremsventile (Fußventile, 
Druckregler, Regelventile) 

Zawory hamulcowe obciążeniowe 
nie występują w pojazdach. 
Zawory nożne noszą poprawną 
nazwę główne zawory hamulcowe 
(są uruchamiane nożnie) 

1.1.8. Połączenie z 
hamulcami przyczepy 
(elektryczne i 
pneumatyczne) 

a) Uszkodzona osłona izolacyjna 
lub szybkozłącze.  

a) Zawór zamykający (dosł. zawór 
kurkowy) lub zawór 
samozamykający (dosł. 
samouszczelniający) uszkodzony. 

ang. Tap or self sealing valve defective. 
niem. Absperrhahn oder 

selbstschließendes 
Kupplungskopfventil schadhaft. 

fr.    Robinets ou valve à fermeture 
automatique défectueux. 

Zupełnie niezrozumienie tekstu 
oryginalnego. W połączeniu 
układu hamulcowego przyczepy 
nie występują szybkozłącza. 

b) Niepewne lub nieprawidłowe 
mocowanie osłony lub zaworu. 

b) Niepewne lub nieprawidłowe 
mocowanie zaworu zamykającego 
lub zaworu samozamykającego. 

ang. Tap or valve insecure or 
inadequately mounted. 

niem. Absperrhahn oder Ventil unsicher 
oder unsachgemäß montiert. 

Nie sprawdza się mocowania 
osłony, ale zaworu zamykającego 

1.1.9. Zbiornik 
sprężonego powietrza 

1.1.9. Zbiornik sprężonego 
powietrza 

1.1.9. Zbiornik do magazynowania 
energii / zbiornik sprężonego 
powietrza 

ang. Energy storage /reservoir pressure 
tank  

niem. Energievorratsbehälter 
/Druckluftbehälter 

 

 

1.1.10. Urządzenia 
wspomagające układ 
hamulcowy, pompa 
hamulcowa (układy 
hydrauliczne) 

a) Urządzenie wspomagające jest 
uszkodzone lub nie działa.  

a) Urządzenie wspomagające jest 
uszkodzone lub działa 
nieskutecznie.  

ang. Defective or ineffective servo unit.  

1.1.11. Sztywne 
przewody hamulcowe 

d) Przewody przemieszczone.  d) Przewody błędnie ułożone. ang. Pipes misplaced.  
niem. Leitungen falsch verlegt. 

W oryginale jest mowa o 
przewodach nieprawidłowo 
przebiegających, zamontowanych 
nie na swoich miejscach 

11.1.14. Bębny 
hamulcowe, tarcze 
hamulcowe 

d) Niepewne mocowanie tylnej 
tarczy hamulca. 

d) Niepewne mocowanie tarczy 
nośnej hamulca. 

ang. Back plate insecure. 
niem. Ankerplatte unsicher. 
fr.    Plateau mal fixé. 

Powinien być numer 1.1.14. 
Badanie dotyczy sprawdzenia 
dosłownie płyty tylnej hamulca, 
zarówno hamulca osi przedniej, 
jak i tylnej. Do tej płyty są 
mocowane szczęki hamulca. 
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1.1.16. Urządzenia 
uruchamiające hamulce  

1.1.16. Urządzenia uruchamiające 
hamulce (w tym hamulce 
sprężynowe lub cylindry 
hydrauliczne) 

1.1.16. Siłowniki hamulca (w tym 
sprężynowo-przeponowe lub 
hydrauliczne) 

ang. Brake actuators (including spring 
brakes or hydraulic cylinders) 

niem. Radbremszylinder (einschl. 
Federspeicher oder 
Hydraulikzylinder) 

fr.    Cylindres de freins (y compris freins 
à ressort et cylindres hydrauliques) 

Urządzenie „hamulce 
sprężynowe” nie występuje w 
samochodach osobowych i 
ciężarowych. W oryginale jest 
mowa o siłownikach, w tym 
przeponowych, sprężynowo-
przeponowych i kombinowanych  

1.1.17. Korektor siły 
hamowania 

1.1.17. Korektor siły hamowania 1.1.17. Regulator siły hamowania w 
zależności od obciążenia 

ang. Load sensing valve 
fr. Correcteur automatique de freinage 

suivant la chargé 
niem. Bremskraftregler 

Punkt dotyczy sprawdzenia 
regulatora siły hamowania 
stosowanego w pneumatycznych 
układach hamulcowych. 
Regulacja siły hamowania danej 
osi polega na dostosowaniu 
ciśnienia w obwodzie do nacisku 
na tę oś podczas hamowania. 
Regulator jest mocowany do 
ramy, a koniec jego dźwigni do 
osi.  

1.1.18. Korektory i 
wskaźniki luzu 

1.1.18. Korektory i wskaźniki luzu 1.1.18. Urządzenia samoregulacji 
luzu i wskaźniki luzu 

ang. Slack adjusters and indicators 
fr.    Leviers de frein réglables et 

indicateurs 

Ten punkt dotyczy sprawdzania 
automatycznych nastawników 
luzu szczęk hamulcowych 

1.1.20 Automatyczne 
działanie hamulców 
przyczepy 

1.1.20 Automatyczne działanie 
hamulców przyczepy 

1.1.20 Automatyczne uruchamianie 
się hamulców przyczepy 

ang. Automatic operation of trailer brakes 
niem. Automatische Betätigung der 

Anhängerbremsen 

 

1.1.22. Połączenia 
testowe  

1.1.22. Połączenia testowe (o ile 
są wymagane lub zamontowane) 

1.1.22. Złącza kontrolne (o ile są 
wymagane lub zamontowane) 

ang. Test connections (where fitted or 
required) 

niem. Prüfanschlüsse (soweit vorhanden 
oder vorgeschrieben) 

Złącza kontrolne w 
pneumatycznych układach 
hamulcowych umożliwiają 
przyłączenie manometrów w 
miejscach wymagających 
sprawdzenia ciśnienia, np. w 
zbiornikach, siłownikach itp. 
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1.4.2. Skuteczność 
postojowego układu 
hamulcowego 

Osiągnięty wskaźnik skuteczności 
wynosi mniej niż 16 % dla 
wszystkich pojazdów w 
odniesieniu do maksymalnej 
dopuszczalnej masy całkowitej 
pojazdu lub, dla pojazdów 
silnikowych, mniej niż 12 % w 
odniesieniu do maksymalnej 
dopuszczalnej masy całkowitej 
pojazdu, w zależności od tego, 
która jest większa. 

Osiągnięty wskaźnik skuteczności 
wynosi mniej niż 16 % dla 
wszystkich pojazdów w odniesieniu 
do maksymalnej dopuszczalnej 
masy całkowitej pojazdu lub, dla 
pojazdów silnikowych, mniej niż 12 
% w odniesieniu do maksymalnej 
dopuszczalnej masy całkowitej 
kombinacji pojazdów (zespołu 
pojazdów), w zależności od tego, 
która jest większa. 

ang.  Does not give, for all vehicles, a 
braking ratio of at least 16 % in 
relation to the maximum authorized 
mass or, for motor vehicles, of at 
least 12 % in relation to the 
maximum authorised combination 
mass of the vehicle, whichever is 
the greater. 

W oryginale jest mowa o 
odniesieniu skuteczności 
hamowania do maksymalnej 
dopuszczalnej masy całkowitej 
zespołu pojazdów, a nie tylko 
pojedynczego pojazdu 

2.1.1. Stan przekładni 
kierowniczej 

b) Skręcony wał kierowniczy lub 
zużycie wielowypustu. 

b) Skręcony wałek główny z 
wycinkiem zębatym lub zużycie 
wielowypustu. 

ang. Sector shaft twisted or splines worn  
fr.    Axe de secteur tordu ou cannelures 

usées 

Badanie dotyczy wałka głównego 
z wycinkiem w przekładni 
śrubowo–kulkowej lub ślimakowej. 
Wał kierowniczy jest połączony z 
kołem kierownicy, natomiast 
wałek główny jest połączony z 
ramieniem przekładni kierowniczej 
za pomocą wielowypustu i to ten 
wielowypust jest dla diagnosty 
łatwo dostępny i widoczny do 
oceny. 

c) Nadmierne zużycie 
wielowypustu wału kierowniczego. 

c) Nadmierne zużycie wałka 
głównego z wycinkiem zębatym. 

ang. Excessive wear in sector shaft.  
fr.    Usure excessive de l’axe de secteur 
 

j.w. 

d) Zbyt duży luz na wielowypuście 
wału kierowniczego. 

d) Zbyt duży luz wałka głównego z 
wycinkiem zębatym. 

ang. Excessive movement of sector 
shaft.  

fr.    Mouvement excessif de l’axe de 
secteur. 

 

j.w. 

2.1.2. Mocowanie 
osłony przekładni 
kierowniczej 

2.1.2. Mocowanie osłony 
przekładni kierowniczej 

2.1.2. Mocowanie przekładni 
kierowniczej  
 

ang. Steering gear casing attachment Punkt dotyczy sprawdzenia 
mocowania korpusu przekładni, a 
nie jej osłony 

2.1.3. Stan połączeń 
układu kierowniczego 

d) Brak elementów 
ograniczających skręt. 

d) Brak urządzenia blokującego. ang. Absence of locking devices 
fr.    Absence de dispositifs de 

verrouillage 

Punkt dotyczy urządzenia do 
blokady / zabezpieczania wału 
kierownicy (tzw. blokady 
kierownicy), a nie ograniczników 
skrętu kół 
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2.1.5. Wspomaganie 
układu kierowniczego 

Sprawdzić ewentualne wycieki z 
układu kierowniczego i poziom 
płynu w zbiorniku hydraulicznego 
układu wspomagania (czy poziom 
płynu jest widoczny). 

Sprawdzić ewentualne wycieki z 
układu kierowniczego i poziom 
płynu w zbiorniku hydraulicznego 
układu wspomagania (jeśli daje się 
zobaczyć). 

ang. Check steering system for leaks and 
hydraulic fluid reservoir level (if 
visible). With the road wheels on 
the ground and with the engine 
running, check that the power 
steering system is operating. 

Nie sprawdzamy, czy poziom 
płynu jest widoczny, ale 
sprawdzamy stan płynu wówczas, 
gdy daje się zobaczyć 

e) Nieprawidłowe ustawienie lub 
zanieczyszczenie elementów. 

e) Nieprawidłowe ustawienie lub 
ocieranie o siebie elementów. 

fr.    Élément faussé ou frottant contre 
une autre pièce. 

niem. Einstellung fehlerhaft oder Bauteile 
stoßen aneinander 

ang. Misalignment or fouling of 
components 

Angielskie „fouling” można 
tłumaczyć jako „zanieczyszczenie” 
lub „wzajemne uderzanie”. W j. 
polskim wybrano pierwszą (tu 
błędną) wersję. 

2.2. Kierownica i 
kolumna kierownicy 

2.2. Kierownica i kolumna 
kierownicy 

2.2. Koło kierownicy, kolumna 
kierownicy i drążki kierownicze 

ang. Steering wheel, column and handle 
bar 

niem. Lenkrad, Lenksäule und 
Lenkstange 

Badaniu podlega cały układ 
kierownicy 

2.2.1. Stan kierownicy 2.2.1. Stan kierownicy 2.2.1. Stan koła kierownicy / drążka 
kierowniczego podłużnego 

ang. Steering wheel/handle bar condition 
niem. Zustand des Lenkrads/der 

Lenkstange 

W wersji polskiej zabrakło 
wzmianki o sprawdzeniu 
podłużnego drążka kierowniczego 

2.3. Luz sumaryczny na 
kole kierownicy 

delikatnie skręcić kierownicę w 
lewo i w prawo do poruszenia kół 
jezdnych 

lekko obrócić kierownicę w prawo i 
lewo, w miarę możliwości bez 
poruszenia kół jezdnych 

ang. lightly turn the steering wheel 
clockwise and anti-clockwise as far 
as possible without moving the road 
wheels. 

niem. ohne dabei eine Bewegung der 
Räder zu verursachen 

Opisana w oryginale procedura 
przewiduje obracanie koła 
kierownicy bez spowodowania 
skręcenia kół  

2.4. Ustawienie kół (X)2 2.4. Ustawienie kół (X)2 2.4. Zbieżność kół (X)2 fr.    Parallélisme 
niem. Spureinstellung 

Badanie to dotyczy tylko 
zbieżności kół 

3.3. Lusterka wsteczne 
… 

c) Brak zapewnienia wymaganej 
widoczności. 

c) Nie jest objęte wymagane pole 
widzenia.  

ang. Necessary field of vision not 
covered 

Lusterka nie zapewniają 
widoczności, ale pole widzenia. 

3.6. Instalacja 
odmgławiająca (X)2 

3.6. Instalacja odmgławiająca (X)2 3.6. System usuwania zaparowania 
(X)2 

ang. Demisting system Pojęcie „Instalacja 
odmgławiająca” nie jest 
stosowane w słownictwie 
motoryzacyjnym 

4.1. Światła drogowe i 
mijania 
4.1.1. Stan i działanie  

b) Niewielkie uszkodzenie układu 
projektorowego (odbłyśnik i klosz). 

b) Niewielkie uszkodzenie układu 
projektorowego (odbłyśnik i 
soczewka). 

fr.    Système de projection légèrement 
défectueux (réflecteur et glace). 

ang. Slightly defective projection system 
(reflector and lens). 

W reflektorach projekcyjnych 
klosz nie ma funkcji 
rozpraszających, jego rola jest 
ograniczona 
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4.1.2. Ustawienie 
(świateł) 

Sprawdzić ustawienie poziome 
strumienia świetlnego każdego 
reflektora światła mijania za 
pomocą urządzenia do sprawdza-
nia ustawienia świateł lub ekranu 
lub przy użyciu elektronicznego 
interfejsu pojazdu. 

Sprawdzić ustawienie poziome 
strumienia świetlnego każdego 
reflektora światła mijania za 
pomocą urządzenia do sprawdzania 
ustawienia świateł lub przy użyciu 
elektronicznego interfejsu pojazdu. 

ang. Determine the horizontal aim of 
each headlamp on dipped beam 
using a headlamp aiming device or 
using the electronic vehicle 
interface. 

W wersji oryginalnej nie 
dopuszcza się sprawdzania 
ustawienia świateł za pomocą 
ekranu (!) 

4.1.4. Zgodność z 
wymogami 

c) Brak zgodności źródła światła z 
zainstalowanym urządzeniem 
oświetleniowym. 

c) Brak zgodności źródła światła z 
lampą, w której jest zamontowane 

ang. Light source and lamp not 
compatible. 

Tutaj mowa o braku zgodności 
żarówki z reflektorem, w którym 
jest zamontowana. Tłumaczenie 
jest niezrozumiałe 

4.1.5. Urządzenia do 
regulacji ustawienia 
świateł  

Kontrola wzrokowa lub przy 
użyciu elektronicznego interfejsu 
pojazdu. 

Kontrola wzrokowa i sprawdzenie 
działania (jeżeli istnieje taka 
możliwość) lub użycie 
elektronicznego interfejsu pojazdu. 

ang. Visual inspection and by operation, 
if possible, or using the electronic 
vehicle interface. 

Pkt. 4.1.5 dotyczy tzw. korektora 
ustawienia świateł. Pominięto 
fragment dot. kontroli działania 
korektora. 

4.1.6. Urządzenie do 
oczyszczania świateł 
drogowych/mijania 

4.1.6. Urządzenie do 
oczyszczania świateł 
drogowych/mijania 

4.1.6. Urządzenie do oczyszczania 
reflektorów przednich (jeżeli 
wymagane) 

ang. Headlamp cleaning device (where 
mandatory) 

Pkt. 4.1.6 dotyczy urządzeń do 
czyszczenia reflektorów (a nie 
świateł) wyposażonych w lampy 
wyładowcze, tzw. ksenony. 
Urządzenie do oczyszczania nie 
jest wymagane, gdy ksenony  

4.3.2. Przełączniki 
(dotyczy światła stopu) 

d) Funkcje światła hamulca 
awaryjnego nie działają lub 
działają nieprawidłowo. 

d) Funkcje aktywacji świateł 
podczas hamowania awaryjnego 
nie działają lub działają 
nieprawidłowo. 

fr.    Les fonctions du voyant du frein de 
secours sont hors service ou ne 
fonctionnent pas correctement. 

ang. Emergency brake light functions fail 
to operate, or do not operate 
correctly. 

niem. Notbremslicht funktioniert nicht 
oder nicht ordnungsgemäß. 

Ten punkt nie dotyczy światła 
hamulca awaryjnego, lecz 
funkcji tzw. „adaptacyjnych świateł 
hamowania”. Gdy kierowca 
hamuje awaryjnie, światło stopu 
szybkim miganiem ostrzega o tym 
kierowców kolejnych pojazdów, 
może również uruchamiać 
automatycznie światła awaryjne. 

4.6.3. Przełączniki 
(dotyczy światła 
cofania) 

Światło cofania można włączyć, 
kiedy włączony jest bieg inny niż 
wsteczny. 

Światło cofania można włączyć, 
chociaż nie jest włączony bieg 
wsteczny. 

ang. Reversing lamp can be switched on 
with gear not in reverse position. 

Ten punkt w oryginale uwzględnia 
również przypadek dźwigni 
biegów w pozycji na luzie 
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4.8. Światła 
odblaskowe, 
oznakowanie 
odblaskowe i tylne 
tablice odblaskowe 

4.8. Światła odblaskowe, 
oznakowanie odblaskowe i tylne 
tablice odblaskowe 

4.8. Światła odblaskowe, 
oznakowanie odblaskowe i tylne 
tablice wyróżniające 

4.8. Retro-reflectors, conspicuity (retro 
reflecting) markings and rear 
marking plates 

W wersji oryginalnej jest mowa o 
tylnych tablicach wyróżniających. 
Również w Rozporządzeniu w 
sprawie warunków technicznych 
pojazdów oraz zakresu ich 
niezbędnego wyposażenia z 
31.12.2002 jest mowa o tablicach 
wyróżniających, a nie o 
odblaskowych. Tablice 
wyróżniające powinny mieć tło 
odblaskowe 

5.2.3. Opony g) Opony bieżnikowane 
niezgodne z wymogami. Wpływ 
na warstwę ochronną kordu. 

g) Opony typu Regroovable 
niezgodne z wymogami. Wpływ na 
warstwę ochronną kordu. 

ang. Re-grooved tyres not in accordance 
with requirements. Cord protection 
layer affected. 

Wg oryginalnej wersji dyrektywy 
kontrola dotyczy opon z 
pogłębionym bieżnikiem, a nie 
opon z nalewanym bieżnikiem. 
Opony, które z boku noszą 
oznaczenie „ Regroovable " mają 
podkład bieżnika o większej 
grubości, co pozwala na jego 
nacinanie. 

5.3.1. Resory 
sprężynowe i 
stabilizatory 

5.3.1. Resory sprężynowe i 
stabilizatory 

5.3.1. Resory/sprężyny i 
stabilizatory 

ang. Springs and stabiliser 
niem. Federn und Stabilisatoren 

Określenie „Resory sprężynowe” 
w polskim języku technicznym nie 
występuje. Ang. „spring” i niem 
„Feder” mają podwójne 
znaczenie: „resor” i „sprężyna” 

6.2.11. Podpórka 
(punkt 6 dotyczy: 
kabiny, nadwozia) 

6.2.11. Podpórka 6.2.11. Podnóżek motocykla fr.    Béquille Z j. francuskiego wynika, że punkt 
ten dotyczy kontroli podnóżka 
motocykla 
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7.1.6. Systemy 
poduszki powietrznej 
SRS 

7.1.6. Systemy poduszki 
powietrznej SRS 

7.1.6. Dodatkowe systemy 
bezpieczeństwa pasażerów (SRS) 

ang.  SRS Systems 
niem . Zusätzliche Rückhaltesysteme 

(SRS) 

SRS (Supplementary Restrain 
System) jest dodatkowym 
systemem bezpieczeństwa 
pasażerów wchodzącym w skład 
systemów bezpieczeństwa 
biernego w samochodzie. Ogólnie 
SRS składa się z: czujników 
zderzenia, sterownika i elementów 
wykonawczych (napinacze pasów 
bezpieczeństwa, poduszki 
powietrzne) 

7.3. Zamki i urządzenia 
przeciwwłamaniowe 

7.3. Zamki i urządzenia 
przeciwwłamaniowe 

7.3 Zamki i zabezpieczenie przed 
kradzieżą 

fr.    Serrures et dispositif antivol 
ang. Locks and anti-theft device 

W tym punkcie jest mowa o 
zamkach i urządzeniach 
zabezpieczających przed 
kradzieżą pojazdu, a nie przed 
włamaniem do niego. Taką rolę 
spełniają bowiem zamki 

7.3. Zamki i urządzenia 
przeciwwłamaniowe 

b) Uszkodzone. Samoczynne 
zamykanie lub blokowanie drzwi. 

b) Uszkodzone. Niezamierzone 
zamykanie lub blokowanie drzwi. 

ang. Defective. Inadvertently locking or 
blocking. 

Niektóre systemy pozwalają na 
samoczynne zamknięcie zamków 
drzwi  

7.9. Tachograf (jeżeli 
jest zamontowany/ 
wymagany) 

d) Brak tabliczki kalibracyjnej d) Brak tabliczki pomiarowej  Pojęcie „tabliczka kalibracyjna” nie 
występuje w przypadku 
tachografów 

8.2.1. Emisja spalin z 
silników z zapłonem 
iskrowym 
8.2.1.1. Urządzenia 
kontrolne emisji spalin 

8.2.1.1. Urządzenia kontrolne 
emisji spalin 

8.2.1.1. Urządzenia do redukcji 
emisji spalin 

fr.    Équipements de réduction des 
émissions à l’échappement 

niem. Abgasnachbehandlungssystem 

Ten punkt dotyczy sprawdzenia 
m.in. katalizatora, który redukuje 
emisję spalin, a nie kontroluje 
emisję spalin.    

a) Brak fabrycznie montowanego 
urządzenia kontrolnego emisji 
spalin 

a) Brak fabrycznie montowanego 
urządzenia do redukcji emisji spalin 

 j.w. 

8.2.2. Emisja z silników 
o zapłonie 
samoczynnym 
8.2.2.1. Urządzenia 
kontrolne emisji spalin 

8.2.2.1. Urządzenia kontrolne 
emisji spalin 

8.2.2.1. Urządzenia do redukcji 
emisji spalin 

fr.    Équipement de réduction des 
émissions à l’échappement 

Ten punkt dotyczy sprawdzenia 
filtra cząstek stałych i 
katalizatorów, które redukują 
emisję spalin, a nie kontrolują 
emisję spalin.    

Opracowanie: Krzysztof Trzeciak  
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