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ЕВРОПЕЙСКА 
КОМИСИЯ  

Брюксел, 18.10.2017 г. 

COM(2017) 602 final 

ANNEX 1 

  

ПРИЛОЖЕНИЕ 

към 

Предложение за Решение на Съвета 

относно позицията, която трябва 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 

№№ 12, 14, 16, 17, 43, 44, 46, 48, 49, 110, 121, 129 и 134 на ООН, на глобални 

технически правила №№ 6 и 15 на ООН, на процедурния правилник на Работна 

група 29 и на Общите насоки за регулаторните процедури на ООН и преходните 

разпоредби в правилата на ООН, както и по отношение на предложенията за три 

нови правила на ООН и едно ново глобално техническо правило на ООН и на 

предложението за нова обща резолюция 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Забележка: Всички документи, посочени в таблицата по-долу, са обществено достъпни 

на следния уебсайт:  

http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/gen2017.html 

 

 

Правило 

№ 

Наименование на точката Референтен номер на 

документа 

12 Предложение за допълнение 5 към серия от 

изменения 04 на Правило № 12 на ООН (кормилен 

механизъм) 

ECE/TRANS/WP.29/2017/118 

14 Предложение за серия от изменения 08 на Правило 

№ 14 на ООН (устройства за закрепване на 

обезопасителните колани) 

ECE/TRANS/WP.29/2017/119 

14 Предложение за серия от изменения 08 на Правило 

№ 14 на ООН (устройства за закрепване на 

обезопасителните колани) 

ECE/TRANS/WP.29/2017/128 

16 Предложение за допълнение 10 към серия от 

изменения 06 и допълнение 2 към серия от изменения 

07 на Правило № 16 на ООН (обезопасителни колани) 

ECE/TRANS/WP.29/2017/120 

17 Предложение за поправка 1 към ревизия 5 на Правило 

№ 17 на ООН (здравина на седалките) 

ECE/TRANS/WP.29/2017/121 

17 Предложение за допълнение 4 към серия от 

изменения 08 на Правило № 17 на ООН (здравина на 

седалките) 

ECE/TRANS/WP.29/2017/122 

43 Предложение за допълнение 6 към серия от 

изменения 01 на Правило № 43 на ООН (безопасно 

остъкляване) 

ECE/TRANS/WP.29/2017/111 

43 Предложение за поправка 6 към ревизия 3 на Правило 

№ 43 на ООН (безопасно остъкляване) 

ECE/TRANS/WP.29/2017/112 

43 Предложение за поправка 1 към ревизия 4 на Правило 

№ 43 на ООН (безопасно остъкляване) 

ECE/TRANS/WP.29/2017/117 

44 Предложение за допълнение 13 към серия от 

изменения 04 на Правило № 44 на ООН (системи за 

обезопасяване на деца) 

ECE/TRANS/WP.29/2017/123 

46 Предложение за допълнение 5 към серия от 

изменения 04 на Правило № 46 на ООН (устройства 

за непряко виждане) 

ECE/TRANS/WP.29/2017/113 

48 Предложение за допълнение 10 към серия от 

изменения 06 на Правило № 48 на ООН (монтиране на 

устройства за осветяване и светлинна сигнализация) 

ECE/TRANS/WP.29/2017/110 

http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/gen2017.html
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49 Предложение за допълнение 9 към серия от 

изменения 05 на Правило № 49 на ООН (двигатели 

със самовъзпламеняване чрез сгъстяване и двигатели 

с принудително запалване (работещи със сгъстен 

природен газ (СПГ) и с втечнен нефтен газ (ВНГ) 

ECE/TRANS/WP.29/2017/129 

49 Предложение за допълнение 5 към серия от 

изменения 06 на Правило № 49 на ООН (двигатели 

със самовъзпламеняване чрез сгъстяване и двигатели 

с принудително запалване (работещи със сгъстен 

природен газ (СПГ) и с втечнен нефтен газ (ВНГ) 

ECE/TRANS/WP.29/2017/130 

110 Предложение за допълнение 7 към серия от 

изменения 01 на Правило № 110 на ООН (превозни 

средства, работещи със сгъстен природен газ/втечнен 

природен газ) 

ECE/TRANS/WP.29/2017/114 

110 Предложение за допълнение 1 към серия от 

изменения 02 на Правило № 110 на ООН (превозни 

средства, работещи със сгъстен природен газ/втечнен 

природен газ) 

ECE/TRANS/WP.29/2017/115 

121 Предложение за допълнение 2 към серия от 

изменения 01 на Правило № 121 на ООН 

(обозначение на органите за управление, сигналните 

устройства и показващите уреди) 

ECE/TRANS/WP.29/2017/116 

129 Предложение за допълнение 6 към Правило № 129 на 

ООН (усъвършенствани системи за обезопасяване на 

деца) 

ECE/TRANS/WP.29/2017/124 

129 Предложение за допълнение 3 към серия от 

изменения 01 на правило № 129 на ООН 

(усъвършенствани системи за обезопасяване на деца) 

ECE/TRANS/WP.29/2017/125 

129 Предложение за допълнение 2 към серия от 

изменения 02 на правило № 129 на ООН 

(усъвършенствани системи за обезопасяване на деца) 

ECE/TRANS/WP.29/2017/126 

134 Предложение за допълнение 3 към Правило № 134 на 

ООН (превозни средства, задвижвани с водород, и 

превозни средства с горивни елементи) 

ECE/TRANS/WP.29/2017/127 

Ново 

Правило 

№ 0 на 

ООН 

Предложение за ново Правило № 0 на ООН относно 

международно одобрение на типа на цяло превозно 

средство 

ECE/TRANS/WP.29/2017/108 

Ново 

Правило 

на ООН 

Предложение за ново Правило № XXX на ООН 

относно системите за спешни повиквания при 

пътнотранспортни произшествия 

ECE/TRANS/WP.29/2017/132 

Ново 

Правило 

на ООН 

Предложение за ново Правило № XXX на ООН 

относно системите за закрепване ISOFIX, горните 

лентови устройства за закрепване ISOFIX и местата за 

сядане със система i-Size 

ECE/TRANS/WP.29/2017/133 
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ГТП № Заглавие на точката от дневния ред Референтен номер на 

документа 

ГТП на 

ООН (ново) 

Предложение за ново ГТП на ООН относно 

безопасността на електрическите превозни средства 

ECE/TRANS/WP.29/2017/138 

ГТП № 15 

на ООН 

Предложение за изменение 3 на ГТП № 15 на ООН 

(Хармонизирани в световен мащаб процедури за 

изпитване на лекотоварни превозни средства) 

ECE/TRANS/WP.29/2017/140 

ГТП № 6 на 

ООН 

Предложение за поправка 2 на ГТП № 6 на ООН 

(безопасно остъкляване) 

ECE/TRANS/WP.29/2017/142 

 

Позиция Заглавие на точката от дневния ред Референтен номер на 

документа 

UN M.R.3 Предложение за нова обща резолюция (M.R.3) в 

рамките на Споразуменията от 1958 г. и 1998 г. във 

връзка с качеството на въздуха в превозните 

средства 

ECE/TRANS/WP.29/2017/136 

Общи 

насоки на 

ООН 

Проект на Общи насоки за регулаторните 

процедури на ООН и преходните разпоредби в 

правилата на ООН 

ECE/TRANS/WP.29/2017/107 

& /107/Corr.1 & /107/Add.1 

Процедурен 

правилник 

на Работна 

група 29 

Предложение за изменения на процедурния 

правилник на Работна група 29 

ECE/TRANS/WP.29/2017/137 

 

 


