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ORGANIZACE SPOJENÝCH NÁROD

 

Hospodá řská a sociální 
rada 

EVROPSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMISE

VÝBOR PRO VNITROZEMSKOU DOPRAVU

Světové fórum harmonizace předpis

166. zasedání 
Ženeva 23 - 26. červen.2015,  
Bod 4.8.6 předběžného programu

Dohoda 1958 – posouzení návrh
předpis ům, dodaných od GR B

 

Návrh dopl

Př

Poznámka: níže uvedený text byl p
zasedání (ECE/TRANS/WP.29/GRB/59, odst. 
ECE/TRANS/WP.29/GRB/59. P
pro vozidla (WP.29) a Správnímu výboru (AC.1)..

.

                                                
∗/ Podle pracovního programu Výboru pro vnitrozemskou dopravu na roky 2006 
(ECE/TRANS/166/Add.1, programová aktivita 02.4) Sv
předpis s cílem zlepšení vlastností vozidel. Tento dokument se p

Czech  ECE/TRANS/WP.29/2015/6

Předpis č. 63 

2015-04-14 

ORGANIZACE SPOJENÝCH NÁROD Ů 

řská a sociální  
Distribuce 

VŠEOBECNÁ

ECE/TRANS/WP.29/2015/

10. duben 2015

ČESKY 

Originál: ANGLICKÝ

ŘSKÁ KOMISE 

VNITROZEMSKOU DOPRAVU 

tové fórum harmonizace předpisů pro vozidla (WP.29) 

 
žného programu 

posouzení návrh ů změn k současným 
B 

 

ávrh dopl ňku č.1 k sérii zm ěn 02 předpisu č.63 

(Emise hluku moped ů) 

Předává pracovní skupina pro hluk∗/ 

 

: níže uvedený text byl přijat Pracovní skupinou pro hluk na jejím
(ECE/TRANS/WP.29/GRB/59, odst. 17). Text vychází z přílohy IX 

Předává se k projednání Světovému fóru harmonizace p
a Správnímu výboru (AC.1).. 

_____________________ 
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ECE/TRANS/WP.29/2015/63 
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Vložte nové odstavce 10.7 a 10.8,  které zní: 

"10.7.  Od oficiálního data vstupu doplňku 1 k sérii změn 02, nesmí žádná smluvní strana, 
která uplatňuje tento předpis, odmítnout udělit nebo odmítnout schválení typu podle 
doplňku 1 k sérii změn 02 tohoto předpisu , 

10.8.  Po 60 měsících ode dne vstupu doplňku 1 k sérii změn 02 tohoto předpisu v platnost, 
smluvní strany, které uplatňují tento předpis, musí udělovat schválení typu pouze 
tehdy, pokud typ vozidla, který má být schválen, splňuje požadavky tohoto předpisu ve 
znění doplňku 1 k sérii změn 02 tohoto předpisu. " 

Příloha I, 

Bod 20, se vypouští. 

Body 21 až 30, přečíslujte na body 20 až 29. 

Příloha 3 

Odstavec 2.1.2,  změňte znění: 

„2.1.2. Povrch měřící dráhy musí vyhovovat požadavkům přílohy 5 tohoto předpisu nebo 
standardu ISO10844:2014.“ 

Příloha 5, 

Za nadpis vložte odvolávku na novou poznámku pod čarou 1, která zní: 

"1  Specifikace pro zkušební místo podle této přílohy jsou platné až do konce lhůty, 
uvedené v odstavci 10.8." 

Odstavec 1 odkaz na poznámku pod čarou 1 i poznámku pod čarou 1, přečíslujte jako 
poznámku pod čarou 2. 

 

____________________________ 


