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ANNEX 1 

  

ПРИЛОЖЕНИЕ 

към 

Предложение за Решение на Съвета 

 

за определяне на позицията, която да се заеме от името на Европейския съюз в 

рамките на съответните комитети на Икономическата комисия за Европа на 

Организацията на обединените нации по отношение на предложенията за 

изменения на правила № 9, 11, 13, 13-H, 14, 16, 30, 41, 44, 49, 54, 55, 60, 64, 75, 78, 79, 

83, 90, 106, 113, 115, 117, 129 и 134 на ООН, предложенията за изменения на 

глобални технически правила на ООН 15 и 16, четирите предложения за нови 

правила на ООН относно спирачни системи със сервоусилвател (BAS), 

електронни системи за управление на стабилността (ESC), системи за следене на 

налягането в гумите (TPMS) и монтаж на гумите, предложението за ново глобално 

техническо правило на ООН относно процедура за измерване за дву- и триколесни 

моторни превозни средства по отношение на емисиите на картерни газове и 

емисиите от изпаряване и предложението за нова Специална резолюция № 2 

(S.R.2) по отношение на подобряването на изпълнението на Глобалното 

споразумение от 1998 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Заглавие на точката от дневния ред Референтен номер на 

документа 

Предложение за допълнение 2 към серия от изменения 

07 на правило № 9 на ООН (шум от триколесни 

превозни средства) 

ECE/TRANS/WP.29/2016/45 

Предложение за допълнение 4 към серия от изменения 

03 на правило № 11 на ООН (ключалки и панти на 

вратите) 

ECE/TRANS/WP.29/2016/33 

Предложение за допълнение 1 към серия от изменения 

04 на правило № 11 на ООН (ключалки и панти на 

вратите) 

ECE/TRANS/WP.29/2016/34 

Предложение за допълнение 14 към серия от 

изменения 11 на правило № 13 на ООН (спирачни 

уредби на тежкотоварни превозни средства) 

ECE/TRANS/WP.29/2016/49 

Предложение за серия от изменения 01 на правило № 

13-H на ООН (спирачки на превозни средства от 

категории M1 и N1) 

ECE/TRANS/WP.29/2016/50 

Предложение за допълнение 7 към серия от изменения 

07 на правило № 14 на ООН (устройства за закрепване 

на обезопасителни колани, системи за закрепване 

ISOFIX и по стандарта i-Size) 

ECE/TRANS/WP.29/2016/35 

Предложение за допълнение 7 към серия от изменения 

06 на правило № 16 на ООН (обезопасителни колани, 

ISOFIX и i-Size) 

ECE/TRANS/WP.29/2016/36 

Предложение за допълнение 18 към серия от 

изменения 02 на правило № 30 на ООН (гуми за 

пътнически автомобили и техните ремаркета) 

ECE/TRANS/WP.29/2016/51 

Предложение за допълнение 5 към серия от изменения 

04 на правило № 41 на ООН (шум от мотоциклети) 

ECE/TRANS/WP.29/2016/46 

Предложение за допълнение 11 към серия от 

изменения 04 на правило № 44 на ООН (системи за 

обезопасяване на деца) 

ECE/TRANS/WP.29/2016/37 

Предложение за допълнение 8 към серия от изменения 

05 на правило № 49 на ООН (емисии от двигатели със 

самовъзпламеняване чрез сгъстяване и двигатели с 

принудително запалване, работещи с втечнен нефтен 

газ и със сгъстен природен газ) 

ECE/TRANS/WP.29/2016/40 

Предложение за допълнение 4 към серия от изменения 

06 на правило № 49 на ООН (емисии от двигатели със 

самовъзпламеняване чрез сгъстяване и двигатели с 

принудително запалване, работещи с втечнен нефтен 

газ и със сгъстен природен газ) 

ECE/TRANS/WP.29/2016/41 

Предложение за допълнение 21 към серия от 

изменения 01 на правило № 54 на ООН (гуми за 

товарни превозни средства и техните ремаркета) 

ECE/TRANS/WP.29/2016/52 

Предложение за допълнение 6 към серия от изменения 

01 на правило № 55 на ООН (механични теглително-

прикачни устройства) 

ECE/TRANS/WP.29/2016/53 

Предложение за допълнение 5 към правило № 60 на 

ООН (управлявани от водача органи за управление 

(мотопеди/мотоциклети) 

ECE/TRANS/WP.29/2016/27 

Предложение за нова серия от изменения 03 към 

правило № 64 на ООН (резервен комплект за временно 

използване, гуми за движение в спукано състояние, 

система за движение с гуми в спукано състояние и 

система за следене на налягането в гумите) 

ECE/TRANS/WP.29/2016/54 
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Предложение за допълнение 16 към правило № 75 на 

ООН (гуми за превозни средства от категория L) 

ECE/TRANS/WP.29/2016/55 

Предложение за допълнение 3 към серия от изменения 

03 на правило № 78 на ООН (спирачни уредби 

(превозни средства от категория L) 

ECE/TRANS/WP.29/2016/56 

и WP.29-169-03 

Предложение за допълнение 5 към серия от изменения 

01 на правило № 79 на ООН (кормилни уредби) 

ECE/TRANS/WP.29/2016/57 

Предложение за допълнение 7 към серия от изменения 

06 на правило № 83 на ООН (емисии от превозни 

средства от категории M1 и N1) 

ECE/TRANS/WP.29/2016/42 

Предложение за допълнение 3 към серия от изменения 

07 на правило № 83 на ООН (емисии от превозни 

средства от категории M1 и N1) 

ECE/TRANS/WP.29/2016/43 

Предложение за допълнение 3 към серия от изменения 

02 на правило № 90 на ООН (резервни части на 

спирачката) 

ECE/TRANS/WP.29/2016/58 

Предложение за допълнение 14 към правило № 106 на 

ООН (гуми за селскостопански превозни средства) 

ECE/TRANS/WP.29/2016/59 

 

Предложение за допълнение 6 към серия от изменения 

01 на правило № 113 на ООН (предни фарове, които 

излъчват симетрична къса светлина) 

ECE/TRANS/WP.29/2016/74 

Предложение за допълнение 7 към първоначалната 

версия на правило № 115 на ООН (системи за 

последващо монтиране за работа с втечнен нефтен 

газ/сгъстен природен газ) 

ECE/TRANS/WP.29/2016/44 

Предложение за допълнение 9 към серия от изменения 

02 на правило № 117 на ООН (гуми, съпротивление 

при търкаляне, шум, излъчван при търкаляне, и 

сцепление върху влажна повърхност) 

ECE/TRANS/WP.29/2016/60 

Предложение за серия от изменения 01 на правило № 

129 на ООН (усъвършенствани системи за 

обезопасяване на деца (ECRS) 

ECE/TRANS/WP.29/2016/38 

Предложение за допълнение 2 към правило № 134 на 

ООН (водородни превозни средства и превозни 

средства с горивни елементи (HFCV) 

ECE/TRANS/WP.29/2016/39 

Предложение за ново правило на ООН относно 

спирачни системи със сервоусилвател (BAS) 

ECE/TRANS/WP.29/2016/61 

Предложение за ново правило на ООН относно 

електронни системи за управление на стабилността 

(ESC) 

ECE/TRANS/WP.29/2016/62 

Предложение за ново правило на ООН относно 

системи за следене на налягането в гумите (TPMS) 

ECE/TRANS/WP.29/2016/63 

Предложение за ново правило на ООН относно монтаж 

на гумите 

ECE/TRANS/WP.29/2016/64 

  

Предложение за изменение 1 към глобално техническо 

правило (ГТП на ООН) № 15 (световни хармонизирани 

процедури за изпитване на леки превозни средства 

(WLTP) 

ECE/TRANS/WP.29/2016/68 

Предложение за изменение 1 към глобално техническо 

правило (ГТП на ООН) № 16 (гуми) 

ECE/TRANS/WP.29/2016/70 

Предложение за нова Специална резолюция № 2 

(S.R.2) — Подобряване на изпълнението на Глобалното 

споразумение от 1998 г. 

ECE/TRANS/WP.29/2016/65 
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Предложение за глобално техническо правило (ГТП на 

ООН) относно процедура за измерване за дву- и 

триколесни моторни превозни средства по отношение 

на емисиите на картерни газове и емисиите от 

изпаряване 

ECE/TRANS/WP.29/2016/66 

 


