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Глава 6.8 
 
6.8.2.3.1 В края добавете следния подпараграф: 
„Компетентният орган или институция посочена от органа следва да изисква от 
кандидата да изведе отделно типово одобрение за вентилите и другото сервизно 
оборудване, за което е посочен стандарт в таблицата в 6.8.2.6.1 в съответствие с този 
стандарт. Това отделно типово одобрение следва да се вземе под внимание, когато се 
издава сертификат за цистерната, ако резултатите от изпитването са представени и 
вентилите и другото сервизно оборудване са подготвени за тяхното използване.“ 
6.8.2.6.1 За стандарт „EN 12493:2008“ в колона (3), изтрийте „1.2.1, 6.8.1, “. 
6.8.2.6.2 Заместете заглавието в колона (4) на таблицата с „Приложими“. 
6.8.4 (a) Добавете нова специална разпоредба ТС8, както следва: 
„ТС8 Резервоарите трябва да бъдат изработени от алуминий или алуминиева 
сплав.“. 
 
 
Част 9 
 
Глава 9.2 
 
9.2.2.5.1 (a) В бележката под линия 2, изтрийте „50015,“. 
 
Глава 9.7 
 
Добавете нов Раздел 9.7.9, както следва: 
„9.7.9 Допълнителни изисквания за безопасност за превозни средства тип EX/III 
9.7.9.1 Превозните средства тип EX/III следва да са снабдени с автоматични 
пожарогасителни системи за двигателното отделение. 
9.7.9.2 Трябва да се подсигури защита на товара с метални термични щитове.“. 
 
 
 

Поправка на изменения и допълнения на Приложения „А“ и „В“ на Европейската спогодба за 
международен превоз на опасни товари по шосе (ADR)

 
ПОПРАВКА НА ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ НА ПРИЛОЖЕНИЯ „А“ И „В“ НА 

ЕВРОПЕЙСКАТА СПОГОДБА ЗА МЕЖДУНАРОДЕН ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ 
ТОВАРИ ПО ШОСЕ (ADR) 

 
Страница 3, Част 4.1, 4.1.4.3, специална разпоредба L3 
За съществуващия текст, заместете 
LP02 Добавете следната специална разпоредба L3 и заместете заглавието 
„Специална опаковъчна разпоредба“ със  „Специални опаковъчни разпоредби“ : 
„L3 Забележка: За UN номера 2208 и 3486 се забранява превоз по море на 
големи опаковки.“. 
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