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Distribuce VŠEOBECNÁ 

17. prosince 2018 

ČESKY 

Originál: ANGLICKÝ  

Evropská Hospodářská Komise 
Výbor pro vnitrozemskou dopravu 
Světové fórum harmonizace předpisů pro vozidla (WP.29) 
177. zasedání 
Ženeva, 11. - 15. března 2019  
Bod 4.11.4. předběžného programu 
Dohoda 1958 - Posouzení návrhu 
změn existujících UN předpisů předložených GRE 
 
 
 

 
Návrh série změn 03 UN předpisu č. 3 

(Zařízení s vratným odrazem) 
 
 

Předloženo Pracovní skupinou pro Osvětlení a světelnou signalizaci (GRE) */ 
 
 
 

Níže uvedený text byl přijat Pracovní skupinou pro Osvětlení a světelnou signalizaci (GRE) na 
jejím sedmdesátém devátém zasedání (ECE/TRANS/WP.29/GRE/79, odstavec 9). Text vychází 
z dokumentu ECE/TRANS/WP.29/GRE/2018/11. Dokument se předává Světovému fóru 
harmonizace předpisů pro vozidla (WP.29) a Správnímu výboru (AC.1) k projednání na 
zasedání v březnu 2019. 
 
 
 
 

                                                
*/ V souladu s pracovním programem Výboru pro vnitrozemskou dopravu v letech 2018 – 2019 (ECE/TRANS/274, 

odstavec 123 a ECE/TRANS/2018/21/Add.1, cluster 3.1), Světové fórum bude vyvíjet, harmonizovat a aktualizovat 
předpisy za účelem zlepšení jízdních vlastností vozidel. Současný dokument je předložen v souladu s tímto 
nařízením. 
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Série změn 03 UN předpisu č. 3 (Zařízení s vratným odrazem) 1/ 
 
Odstavec 12, změňte znění: 
„12. Přechodná ustanovení 
12.1. Po uplynutí 24 měsíců od data vstupu v platnost UN předpisu č. [RRD] 2/ musí Smluvní 

strany přestat udělovat schválení podle tohoto předpisu. 
12.2. Smluvní strany, které aplikují tento předpis, nesmějí odmítnout udělení rozšíření 

schválení k této a každé předcházející sérií změn tohoto předpisu. 
12.3. Smluvní strany, které aplikují tento předpis musí pokračovat v udílení schválení pro 

zařízení na bázi této a každé předcházející série změn tohoto předpisu za 
předpokladu, že zařízení jsou určena jako náhrada k instalaci na vozidla v provozu. 

12.4. Smluvní strany, které aplikují tento předpis musí pokračovat v umožnění instalace nebo 
užití zařízení schváleného podle tohoto předpisu pozměněného předešlými sériemi 
změn na vozidlo v provozu, za předpokladu, že zařízení je určeno jako náhrada.“ 

 
________________ 

                                                
1/ Nepožadované změny v čísle schválení (TRANS/WP.29/815, odstavec 82). 
2/ Nový UN předpis o zařízeních s vratným odrazem (RRD) (ECE/TRANS/WP.29/2018/159/Rev.1). 


