
NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOKKAL LÉTREHOZOTT SZERVEK ÁLTAL
ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

A nemzetközi közjog szerint kizárólag az eredeti ENSZ-EGB szövegnek van joghatása. Ennek az előírásnak az állapota és hatálybalépésének
időpontja az ENSZ-EGB TRANS/WP.29/343/ sz. státusdokumentumának legutóbbi változatában ellenőrizhető a következő weboldalon:

http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

Az Egyesült Nemzetek Szervezete Európai Gazdasági Bizottságának (ENSZ/EGB) 24. számú előírása
– Egységes rendelkezések:

I. A kompressziós gyújtású (dízelüzemű) motorok jóváhagyása a látható szennyező anyagok
kibocsátása tekintetében

II. A gépjárművek jóváhagyása a jóváhagyott típusú dízelmotorok beszerelése tekintetében

III. A dízelmotorral felszerelt gépjárművek jóváhagyása a motor által kibocsátott látható szeny-
nyező anyagok tekintetében

IV. A dízelmotorok teljesítményének mérése

A 03. módosításcsomag 3. kiegészítése – Hatálybalépés időpontja: 2007. február 2.

A 24. előírás módosítását a 2006.11.24-i HL L 326. számában tették közzé.

Az 1.1.1.–1.1.3. bekezdés a következőképpen módosul (új (1) lábjegyzetre való hivatkozás és új (1) lábjegyzet
beillesztése):

„1.1.1. I. Rész: Az L, M és N kategóriájú járművekbe való beszerelésre szánt dízelmotorok látható szeny-
nyezőanyag-kibocsátására (1).

1.1.2. II. Rész: Az előírás I. része alapján típusjóváhagyással rendelkező dízelmotorok L, M és N kategó-
riájú járművekbe való beszerelése (1).

1.1.3. III. Rész: Az előírás I. része alapján külön típusjóváhagyással nem rendelkező motorral felszerelt L,
M és N (1) kategóriájú jármű látható kipufogási szennyezőanyag-kibocsátása.

___________
(1) A kategóriát a járművek kialakítására vonatkozó egységesített állásfoglalás (R.E.3) 7. melléklete határozza meg (az

Amend.4. dokumentummal módosított TRANS/WP.29/78/Rev.1/Amend.2. dokumentum).”

5.4.1. bekezdés: az (1) lábjegyzetre való hivatkozást és az (1) lábjegyzetet át kell számozni (2) lábjegyzetre, és a
következőképpen módosul:

„(2) 1 – Németország, … 10 – Szerbia, … 36 – Litvánia, 37 – Törökország, 38 (szabad), 39 – Azerbajdzsán, … 47 – Dél-
Afrika, 48 – Új-Zéland, 49 – Ciprus, 50 – Málta, 51 – Koreai Köztársaság, 52 – Malajzia, 53 – Thaiföld, 54 és 55
(szabad) és 56 – Montenegró. A többi számot …”
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