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ЕВРОПЕЙСКА 
КОМИСИЯ  

Брюксел, 29.5.2017 г. 

COM(2017) 267 final 

ANNEX 1 

  

ПРИЛОЖЕНИЕ 

към 

Предложение за решение на Съвета 

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

съответните комитети на Икономическата комисия за Европа на Организацията 

на обединените нации по отношение на предложенията за изменения на правила 

на ООН №№ 4, 6, 7, 14, 16, 19, 23, 30, 38, 48, 50, 51, 54, 55, 77, 80, 83, 87, 91, 98, 106, 

112, 113, 119, 123, 129 и 143, две предложения за изменение на глобални технически 

правила на ООН 1 и 15, предложение за ново глобално техническо правило на 

ООН относно процедурата за изпитване за емисии от изпаряване, повторното 

потвърждаване на три вписвания в Сборника с предложения за глобални 

технически правила на ООН и едно приемано с единодушие решение за 

използването на термина „ГТП на ООН“ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Правило 

№ 

Точка 

от 

дневния 

ред 

Заглавие на точката от дневния ред Референтен номер на 

документа 

4 4.10.1 Предложение за допълнение 19 към Правило № 4 

(осветяване на задните регистрационни табели) 

ECE/TRANS/WP.29/2017/72 

6 4.10.2 Предложение за допълнение 28 към серия от 

изменения 01 на Правило № 6 (пътепоказатели) 

ECE/TRANS/WP.29/2017/73 

6 4.10.3 Предложение за допълнение 29 към серия от 

изменения 01 на Правило № 6 (пътепоказатели) 

ECE/TRANS/WP.29/2017/74 

7 4.10.4 Предложение за допълнение 27 към серия от 

изменения 02 на Правило № 7 (предни и задни 

габаритни светлини, стоп-светлини и светлини за 

обозначаване на най-външния габарит) 

ECE/TRANS/WP.29/2017/75 

14 4.6.1 Предложение за допълнение 8 към серия от 

изменения 07 на Правило № 14 (устройства за 

закрепване на обезопасителните колани) 

ECE/TRANS/WP.29/2017/58 

16 4.6.2 Предложение за допълнение 9 към серия от 

изменения 06 на Правило № 16 (обезопасителни 

колани) 

ECE/TRANS/WP.29/2017/59 

16 4.6.3 Предложение за допълнение 1 към серия от 

изменения 07 на Правило № 16 (обезопасителни 

колани) 

ECE/TRANS/WP.29/2017/60 

19 4.10.5 Предложение за допълнение 10 към серия от 

изменения 04 на Правило № 19 (предни светлини за 

мъгла) 

ECE/TRANS/WP.29/2017/76 

23 4.10.6 Предложение за допълнение 22 към Правило № 23 

(фарове за заден ход и светлини за маневриране) 

ECE/TRANS/WP.29/2017/77 

30 4.8.4 Предложение за допълнение 19 към серия от 

изменения 02 на Правило № 30 (гуми за 

пътнически автомобили и техните ремаркета) 

ECE/TRANS/WP.29/2017/105 

38 4.10.7 Предложение за допълнение 19 към Правило № 38 

(задни фарове за мъгла) 

ECE/TRANS/WP.29/2017/78 

48 4.10.8 Предложение за допълнение 9 към серия от 

изменения 06 на Правило № 48 (монтиране на 

устройства за осветяване и светлинна сигнализация) 

ECE/TRANS/WP.29/2017/79 

48 4.10.16 Предложение за допълнение 11 към серия от 

изменения 05 на Правило № 48 (монтиране на 

устройства за осветяване и светлинна 

сигнализация) 

ECE/TRANS/WP.29/2017/106 

50 4.10.9 Предложение за допълнение 19 към Правило № 50 

(предни и задни габаритни светлини, стоп-светлини 

и пътепоказатели за мотопеди и мотоциклети) 

ECE/TRANS/WP.29/2017/80 

50 4.10.10 Предложение за допълнение 20 към Правило № 50 

(предни и задни габаритни светлини, стоп-светлини 

и пътепоказатели за мотопеди и мотоциклети) 

ECE/TRANS/WP.29/2017/81 

51 4.9.1 Предложение за допълнение 2 към серия от 

изменения 03 на Правило № 51 (излъчване на шум 

от превозни средства от категории M и N)  

ECE/TRANS/WP.29/2017/71 

54 4.8.1 Предложение за допълнение 22 към Правило № 54 

(гуми за товарни превозни средства и техните 

ремаркета) 

ECE/TRANS/WP.29/2017/68 

55 4.8.2 Предложение за допълнение 7 към серия от 

изменения 01 на Правило № 55 (механични 

ECE/TRANS/WP.29/2017/69 
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теглително-прикачни устройства) 

77 4.10.11 Предложение за допълнение 18 към Правило № 77 

(светлинни устройства за паркиране) 

ECE/TRANS/WP.29/2017/82 

80 4.6.4 Предложение за допълнение 3 към серия от 

изменения 03 на Правило № 80 (якост на седалките и 

техните закрепвания (автобуси)) 

ECE/TRANS/WP.29/2017/61 

83 4.7.1 Предложение за допълнение 10 към серия от 

изменения 06 на Правило № 83 (емисии от превозни 

средства от категории M1 и N1) 

ECE/TRANS/WP.29/2017/64 

83 4.7.2 Предложение за допълнение 6 към серия от 

изменения 07 на Правило № 83 (емисии от превозни 

средства от категории M1 и N1) 

ECE/TRANS/WP.29/2017/65 

87 4.10.12 Предложение за допълнение 20 към Правило № 87 

(светлини за движение през деня) 

ECE/TRANS/WP.29/2017/83 

91 4.10.13 Предложение за допълнение 17 към Правило № 91 

(странични габаритни светлини) 

ECE/TRANS/WP.29/2017/84 

98 4.10.14 Предложение за допълнение 9 към серия от 

изменения 01 на Правило № 98 (фарове с 

газоразрядни светлинни източници) 

ECE/TRANS/WP.29/2017/85 

106 4.8.3 Предложение за допълнение 15 към Правило № 106 

(гуми за селскостопански превозни средства) 

ECE/TRANS/WP.29/2017/70 

112 4.10.15 Предложение за допълнение 8 към серия от 

изменения 01 на Правило № 112 (предни фарове, 

които излъчват асиметрична къса светлина) 

ECE/TRANS/WP.29/2017/86 

113 4.10.19 Предложение за серия от изменения 02 на Правило 

№ 113 (предни фарове, които излъчват симетрична 

къса светлина) 

ECE/TRANS/WP.29/2017/87 

119 4.10.17 Предложение за допълнение 6 към серия от 

изменения 01 на Правило № 119 (светлини за завой) 

ECE/TRANS/WP.29/2017/88 

123 4.10.18 Предложение за допълнение 9 към серия от 

изменения 01 на Правило № 123 (адаптиращи се 

системи за предно осветяване (АСПО)) 

ECE/TRANS/WP.29/2017/89 

129 4.6.5 Предложение за допълнение 2 към серия от 

изменения 01 на правило № 129 (усъвършенствани 

системи за обезопасяване на деца) 

ECE/TRANS/WP.29/2017/62 

129 4.6.6 Предложение за допълнение 1 към серия от 

изменения 02 на правило № 129 (усъвършенствани 

системи за обезопасяване на деца) 

ECE/TRANS/WP.29/2017/63 

143 4.7.3 Предложение за допълнение 1 към първоначалната 

версия на Правило № 143 (системи за допълнително 

монтиране на работещи с два вида гориво двигатели 

с голяма мощност (HDDF-ERS) 

ECE/TRANS/WP.29/2017/66 

 

ГТП 

№ 

Точка от 

дневния 

ред 

Заглавие на точката от дневния ред Референтен номер на 

документа 

ГТП 1 14.2 Предложение за изменение 2 на Глобално 

техническо правило № 1 (заключалки на вратите и 

компоненти за закрепване на вратите) 

ECE/TRANS/WP.29/2017/97 

ГТП 15 14.3 Предложение за изменение 2 на Глобално 

техническо правило № 15 (Хармонизирана в 

световен мащаб процедура за изпитване на 

лекотоварни превозни средства (WLTP) 

ECE/TRANS/WP.29/2017/98 
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ново 

ГТП 

14.1 Предложение за ново глобално техническо правило 

(ГТП на ООН) относно процедурата за изпитване за 

емисии от изпаряване за Хармонизираната в 

световен мащаб процедура за изпитване на 

лекотоварни превозни средства (WLTP EVAP); 

ECE/TRANS/WP.29/2017/94 

 

Точка 

от 

дневния 

ред 

Заглавие на точката от дневния ред Референтен номер на 

документа 

15.1. Вписване номер 13 (повторно потвърждаване на включването в 

списъка): Програма на Агенцията за защита на околната среда на 

САЩ и Националната администрация за безопасност на 

движението по пътищата на САЩ в Министерството на 

транспорта за изменения и допълнения в етикета за икономия на 

гориво при моторните превозни средства: Нови етикети за 

икономия на гориво при моторните превозни средства и нови 

етикети за опазване на околната среда за едно ново поколение 

моторни превозни средства 

ECE/TRANS/WP.29/2017/57 

15.2 Вписване номер 12 (повторно потвърждаване на включването в 

списъка): Програми на Агенцията за защита на околната среда на 

САЩ и Националната администрация за безопасност на 

движението по пътищата на САЩ в Министерство на транспорта 

за стандарти за емисиите на парникови газове и стандарти за 

горивната ефективност на двигатели и превозни средства със 

средна и голяма мощност 

ECE/TRANS/WP.29/2017/100 

15.3 Вписване номер 11 (повторно потвърждаване на включването в 

списъка): Програми на Агенцията за защита на околната среда на 

САЩ и Министерство на транспорта за стандарти за емисиите на 

парникови газове от лекотоварни превозни средства и стандарти 

за средните корпоративни икономии на гориво 

ECE/TRANS/WP.29/2017/101 

16 Предложение за решение за използването на термина „ГТП на 

ООН“ в официални документи съгласно Споразумението от 

1998 г. 

ECE/TRANS/WP.29/2017/102 

 

 


