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ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2479/95

z dnia 25 października 1995 r.

dostosowujące do postępu technicznego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 w sprawie
urządzeń rejestrujących w transporcie drogowym

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 z dnia
20 grudnia 1985 r. w sprawie urządzeń rejestrujących stosowa-
nych w transporcie drogowym (1), ostatnio zmienione Aktem
Przystąpienia Austrii, Finlandii i Szwecji, w szczególności jego
art. 17,

a także mając na uwadze, co następuje: konieczne jest wyelimi-
nowanie możliwości nadużyć w zakresie użytkowania elektro-
nicznych urządzeń rejestrujących w transporcie drogowym;

w świetle doświadczeń i z punktu widzenia aktualnego stanu
techniki możliwe jest zabezpieczenie kabli lączących urządze-
nie i nadajnik impulsów w celu zapewnienia ich nienaruszal-
ności za pomocą środków innych niż zabezpieczony przed
korozją, ciągly pancerz stalowy pokryty osloną z tworzywa
sztucznego i wyposażony w krępowane zakończenia, jak to
jest obecnie przewidziane;

przy uwzględnieniu czasu użytkowania istniejących urządzeń
rejestrujących zachodzi potrzeba wdrożenia tej nowej techno-
logii we wspólnotowych normach budowy i instalacji elektro-
nicznych urządzeń rejestrujących;

środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z
opinią Komitetu ds. Dostosowania Rozporządzenia (EWG)
nr 3821/85 do Postępu Technicznego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykul 1

Punkt 5 rozdzialu V zalącznika I do rozporządzenia (EWG) nr
3821/85 otrzymuje brzmienie:

„5. Kable lączące urządzenie rejestrujące z nadajnikiem
impulsów muszą być zabezpieczone za pomocą ciąg-
lego, pokrytego osloną z tworzywa sztucznego, zabez-
pieczonego przed korozją stalowego pancerza wypo-
sażonego w krępowane zakończenia, z wyjątkiem
sytuacji, gdy jest zagwarantowana przy użyciu innych
środków równoważna ochrona przed manipulacją (na
przyklad przy użyciu elektronicznego monitorowania,
takiego jak kodowanie sygnalu), zdolna wykryć
obecność jakiegokolwiek urządzenia niepotrzebnego
dla prawidlowej pracy urządzenia rejestrującego, a
mającego za zadanie zaklócanie prawidlowej pracy
urządzenia rejestrującego poprzez zwieranie, przerywa-
nie lub modyfikację elektronicznych sygnalów z czuj-
nika prędkości i drogi. Polączenie, zawierające zaplom-
bowane zlącza, jest uważane za ciągle w rozumieniu
niniejszego rozporządzenia.
Wymieniony wyżej system monitorowania elektronicz-
nego może być zastąpiony przez uklad elektroniczny,
który zapewni, że urządzenie rejestrujące będzie w sta-
nie zarejestrować każdy ruch pojazdu, niezależnie od
sygnalu z czujnika prędkości i odleglości.”

Artykul 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po
jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europej-
skich.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 1996 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w calości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Pań-
stwach Czlonkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 25 października 1995 r.

W imieniu Komisji
Neil KINNOCK

Czlonek Komisji

(1) Dz.U. L 370 z 31.12.1985, str. 8.
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