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Paragraph 4.7., correct to read:
"4.7.

Став 4.7., исправити тако да гласи:
„4.7.

... у ставу 6.1.5. испод.“

... in paragraph 6.1.5. below."
Прилог 11,

Annex 11,
Paragraph 3.3., the table, delete the repeated row 1a
(English only)
Paragraph 4.2.1.2.1.1., correct to read (English
only):
"4.2.1.2.1.1. ...
By means of the following test programme, brake
drums are tested …"
Paragraph 4.2.1.2.1.2., correct to read (English
only):
"4.2.1.2.1.2. ...
… of use of the replacement brake drum (maximum
permitted …"

Став 3.3., табела, избрисати поновљени ред 1a
(односи се само на текст на енглеском језику)
Став 4.2.1.2.1.1., исправити тако да гласи (односи се
само на текст на енглеском језику):
„4.2.1.2.1.1.

...

Применом следећег програма испитивања, кочни
добоши се испитују...“
Став 4.2.1.2.1.2., исправити тако да гласи (односи се
само на текст на енглеском језику):
„4.2.1.2.1.2.

...

… употребе заменског кочног диска (највећа
дозвољена …“
Прилог 12,

Annex 12,

Став 4.2.1.2.1.1., исправити тако да гласи:

Paragraph 4.2.1.2.1.1., correct to read:

„4.2.1.2.1.1.

"4.2.1.2.1.1. ...

Кочни добоши се испитују као компоненте кочног
система применом следећег програма испитивања
…“

By means of the following test programme, brake
drums are tested …"

...

Paragraph 4.2.1.2.1.2., correct to read:

Став 4.2.1.2.1.2., исправити тако да гласи:

"4.2.1.2.1.2. ...

„4.2.1.2.1.2.

… of use of the replacement brake drum (maximum
permitted …"

… употребе заменског кочног добоша (највећа
дозвољена …“

Annex 13,

Прилог 13,

Item 4.5.1.1., the table, first row, first column, add
the following text: "Test type:" (English only)

Тачка 4.5.1.1., табела, први ред, прва колона, додати
следећи текст: „Test type:“ („Тип испитивања“)
(односи се само на текст на енглеском језику)

...

