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Брюксел, 23.5.2018 г. 

COM(2018) 363 final 

ANNEX 1 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

към 

Предложение за решение на Съвета 

относно позицията, която трябва 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 на ООН № 13, 13-H, 14, 16, 22, 44, 49, 51, 54, 75, 83, 85, 89, 96, 

106, 108, 109, 120, 129, 137, 139 и 140, на глобални технически правила на ООН №  

15 и 19, и по отношение на предложенията за две нови правила на ООН и две нови 

вписвания в Сборника с предложения за глобални технически правила 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Правило 

№ 

Заглавие на точката от дневния ред Референтен номер на 

документа
1
 

13 Предложение за допълнение 15 към серия от 

изменения 11 на правило № 13 на ООН (спирачни 

системи на тежкотоварни превозни средства) 

ECE/TRANS/WP.29/2018/53 

13-H Предложение за допълнение 1 към серия от 

изменения 01 на правило № 13-H на ООН 

(спирачни системи на превозни средства от 

категории M1 и N1) 

ECE/TRANS/WP.29/2018/54 

14 Предложение за серия от изменения 09 на 

Правило № 14 на ООН (устройства за закрепване 

на обезопасителните колани) 

ECE/TRANS/WP.29/2018/44 

16 Предложение за допълнение 3 към серия от 

изменения 07 на Правило № 16 на ООН 

(обезопасителни колани) 

ECE/TRANS/WP.29/2018/37 

16 Предложение за поправка 1 на допълнение 9 към 

серия от изменения 06 на Правило № 16 на ООН 

(обезопасителни колани) 

ECE/TRANS/WP.29/2018/64 

16 Предложение за поправка 1 на допълнение 1 към 

серия от изменения 07 на Правило № 16 на ООН 

(обезопасителни колани) 

ECE/TRANS/WP.29/2018/65 

16 Предложение за поправка 1 на допълнение 10 към 

серия от изменения 06 на Правило № 16 на ООН 

(обезопасителни колани) 

ECE/TRANS/WP.29/2018/66 

16 Предложение за поправка 1 на допълнение 2 към 

серия от изменения 07 на Правило № 16 на ООН 

(обезопасителни колани) 

ECE/TRANS/WP.29/2018/76 

22 Предложение за допълнение 3 към серия от 

изменения 05 на Правило № 22 на ООН (защитни 

каски) 

ECE/TRANS/WP.29/2018/38 

44 Предложение за допълнение 14 към серия от 

изменения 04 на правило № 44 на ООН (системи 

за обезопасяване на деца) 

ECE/TRANS/WP.29/2018/39 

49 Предложение за допълнение 10 към серия от 

изменения 05 на Правило № 49 на ООН 

(двигатели със запалване чрез сгъстяване и 

двигатели с принудително запалване (ВНГ и 

КПГ)) 

ECE/TRANS/WP.29/2018/46 

                                                 
1 Всички документи, посочени в таблицата, са публично достъпни на следния адрес:  

http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/gen2018.html 

 

http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/gen2018.html
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49 Предложение за допълнение 6 към серия от 

изменения 06 на Правило № 49 на ООН 

(двигатели със запалване чрез сгъстяване и 

двигатели с принудително запалване (ВНГ и 

КПГ)) 

ECE/TRANS/WP.29/2018/47 

51 Предложение за допълнение 4 към серия от 

изменения 03 на Правило № 51 на ООН (шум от 

превозни средства от категории M и N)  

ECE/TRANS/WP.29/2018/63 

54 Предложение за допълнение 23 към Правило № 54 

на ООН (гуми за товарни превозни средства и 

техните ремаркета) 

ECE/TRANS/WP.29/2018/55 

75 Предложение за поправка 1 на допълнение 17 към 

правило № 75 на ООН (гуми за превозни средства 

от категория L) 

ECE/TRANS/WP.29/2018/67 

83 Предложение за допълнение 11 към серия от 

изменения 06 на правило № 83 на ООН (емисии от 

превозни средства от категории M1 и N1) 

ECE/TRANS/WP.29/2018/48 

83 Предложение за допълнение 7 към серия от 

изменения 07 на правило № 83 на ООН (емисии от 

превозни средства от категории M1 и N1) 

ECE/TRANS/WP.29/2018/49 

85 Предложение за допълнение 8 към Правило № 85 

на ООН (измерване на полезната мощност) 

ECE/TRANS/WP.29/2018/50 

89 Предложение за допълнение 3 към Правило № 89 

на ООН (устройства за ограничаване на 

скоростта) 

ECE/TRANS/WP.29/2018/56 

96 Предложение за серия от изменения 05 на 

Правило № 96 на ООН (емисии от дизелови 

двигатели (селскостопански трактори)) 

ECE/TRANS/WP.29/2018/51 

106 Предложение за допълнение 16 към правило № 

106 на ООН (гуми за селскостопански превозни 

средства) 

ECE/TRANS/WP.29/2018/57 

108 Предложение за допълнение 4 към Правило № 108 

на ООН (регенерирани гуми за пътнически леки 

автомобили и техните ремаркета) 

ECE/TRANS/WP.29/2018/58 

109 Предложение за допълнение 9 към Правило № 109 

на ООН (регенерирани гуми за товарни превозни 

средства и техните ремаркета) 

ECE/TRANS/WP.29/2018/59 

ECE/TRANS/WP.29/2018/59/Add.1 

120 Предложение за серия от изменения 02 на 

Правило № 120 на ООН (полезна мощност на 

трактори и извънпътна техника) 

ECE/TRANS/WP.29/2018/52 

129 Предложение за допълнение 7 към Правило № 129 

на ООН (усъвършенствани системи за 

обезопасяване на деца) 

ECE/TRANS/WP.29/2018/40 

129 Предложение за допълнение 4 към серия от 

изменения 01 на правило № 129 на ООН 

ECE/TRANS/WP.29/2018/41 
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(усъвършенствани системи за обезопасяване на 

деца) 

129 Предложение за допълнение 3 към серия от 

изменения 02 на правило № 129 на ООН 

(усъвършенствани системи за обезопасяване на 

деца) 

ECE/TRANS/WP.29/2018/42 

129 Предложение за серия от изменения 03 на правило 

№ 129 на ООН (усъвършенствани системи за 

обезопасяване на деца) 

ECE/TRANS/WP.29/2018/45 

137 Предложение за допълнение 1 към Правило № 137 

на ООН (челен удар с обръщане на особено 

внимание на системите за обезопасяване) 

ECE/TRANS/WP.29/2018/43 

137 Предложение за допълнение 1 към серия от 

изменения 01 на Правило № 137 на ООН (челен 

удар с обръщане на особено внимание на 

системите за обезопасяване) 

ECE/TRANS/WP.29/2018/77 

139 Предложение за допълнение 1 към Правило № 139 

на ООН (системи за подпомагане на спирането 

(BAS)) 

ECE/TRANS/WP.29/2018/60 

140 Предложение за допълнение 1 към Правило № 140 

на ООН (електронна система за контрол на 

стабилността (ESC)) 

ECE/TRANS/WP.29/2018/61 

Ново 

правило на 

ООН 

Предложение за ново правило на ООН относно 

превозните средства от категория L, задвижвани с 

водород и с горивни клетки 

ECE/TRANS/WP.29/2018/68 

Ново 

правило на 

ООН 

Предложение за ново правило на ООН относно 

единни разпоредби за одобряване на механичните 

компоненти на теглително-прикачните устройства 

за състав от селскостопански превозни средства  

ECE/TRANS/WP.29/2018/69 

 

ГТП № Заглавие на точката от дневния ред Референтен номер на 

документа 

ГТП 15 Предложение за изменение 4 на ГТП № 15 на ООН 

(хармонизирани в световен мащаб процедури за 

изпитване на леки превозни средства (WLTP)) 

ECE/TRANS/WP.29/2018/71 

ГТП 19 Предложение за изменение 1 на ГТП № 19 на ООН 

(изпитвателни процедури за изпарителните емисии 

за хармонизираните в световен мащаб процедури за 

изпитване на леки превозни средства (EVAP 

WLTP)) 

ECE/TRANS/WP.29/2018/73 

 

 Заглавие на точката от дневния ред Референтен номер на 

документа 

 Искане за включване в Сборника с предложения за 

ГТП на регламенти (ЕС) 2017/1151 и (ЕС) 

ECE/TRANS/WP.29/2018/79 
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2017/1154 относно емисиите при реални условия на 

движение 

 Искане за вписване в Сборника с предложения за 

ГТП (сборник с предложения) на методиката на 

Япония за изпитване на емисиите при реални 

условия на движение 

ECE/TRANS/WP.29/2018/81 

 


