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ANNEX

BILAGA
till
förslag till rådets beslut
om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i världsforumet för
harmonisering av fordonsföreskrifter inom Förenta nationernas ekonomiska
kommission för Europa vad gäller förslagen till ändringar av FN-föreskrifterna nr 0, 13,
16, 17, 44, 55, 83, 93, 94, 95, 100, 115, 137, 144, 151, 152 och 153, vad gäller förslagen till
ändringar av de globala tekniska föreskrifterna nr 7, 15 och 18, vad gäller förslaget till
ändringar av den ömsesidiga resolutionen (M.R.3), vad gäller förslagen till två nya FNföreskrifter om backning och system för detektion vid start samt vad gäller förslaget till
en nya global teknisk föreskrift om elfordonseffekt
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BILAGA
Föreskrift
nr
0

13

Dokumenthänvisning1

Punkt på dagordningen
Förslag till ändringsserie 03 till FNföreskrift
nr
0
(IWVTA)
(ECE/TRANS/WP.29/1153,
punkt
32,
baserat på WP.29-181-03)
Förslag till supplement 17 till ändringsserie
11 till FN-föreskrift nr 13 (bromsar till tunga
fordon)
(ECE/TRANS/WP.29/GRVA/5,
punkt
67,
baserat
på
ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2020/13)

ECE/TRANS/WP.29/2020/101

ECE/TRANS/WP.29/2020/119

16

Förslag till supplement 6 till ändringsserie 07
till FN-föreskrift nr 16 (säkerhetsbälten,
Isofix- och i-Size-fasthållningsanordningar)
(ECE/TRANS/WP.29/GRSP/67, punkt 9 och
bilaga
III,
baserat
på
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2020/2 i dess
ändrade lydelse enligt GRSP-67-35)

ECE/TRANS/WP.29/2020/112

16

Förslag till supplement 2 till ändringsserie 08
till FN-föreskrift nr 16 (säkerhetsbälten,
Isofix- och i-Size-fasthållningsanordningar)
(ECE/TRANS/WP.29/GRSP/67, punkt 9 och
bilaga
III,
baserat
på
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2020/2 i dess
ändrade lydelse enligt GRSP-67-35)

ECE/TRANS/WP.29/2020/113

17

44

55

55

Förslag till ändringsserie 10 till FNföreskrift nr 17 (hållfasthet hos säten, deras
fästanordningar
och
nackstöd)
(ECE/TRANS/WP.29/GRSP/67, punkt 12
och
bilaga
IV,
baserat
på
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2020/8)
Förslag till supplement 18 till ändringsserie
04
till
FN-föreskrift
nr
44
(fasthållningsanordningar
för
barn)
(ECE/TRANS/WP.29/GRVA/67, punkt 33
och bilaga V, baserat på GRSP-67-14 och
GRSP-6731)
Förslag till supplement 1 till ändringsserie
02 till FN-föreskrift nr 55 (mekaniska
kopplingar)
(ECE/TRANS/WP.29/GRSG/97, punkt XX,
baserat
på
ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2020/8 i dess
ändrade lydelse enligt GRSG-118-35)
Förslag till supplement 9 till ändringsserie 01
till FN-föreskrift nr 55 (mekaniska
kopplingar)

ECE/TRANS/WP.29/2020/106

ECE/TRANS/WP.29/2020/111

ECE/TRANS/WP.29/2020/103

ECE/TRANS/WP.29/2020/132

(ECE/TRANS/WP.29/GRSG/97), baserat på
1

Alla dokument som det hänvisas till i tabellen finns tillgängliga på
http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/gen2020.html
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ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2020/8)

83

Förslag till supplement 13 till ändringsserie
05 till FN-föreskrift nr 83 (utsläpp från
fordon av kategorierna M1 och N1)
(ECE/TRANS/WP.29/GRSP/81, punkt 8,
baserat
på
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2020/10
och
GRPE-81-21 i dess ändrade lydelse enligt
bilaga IV)
Förslag till supplement 15 till ändringsserie
06 till FN-föreskrift nr 83 (utsläpp från
fordon av kategorierna M1 och N1)
(ECE/TRANS/WP.29/GRSP/81, punkt 8,
baserat
på
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2020/10
och
GRPE-81-21 i dess ändrade lydelse enligt
bilaga IV)
Förslag till supplement 12 till ändringsserie
07 till FN-föreskrift nr 83 (utsläpp från
fordon av kategorierna M1 och N1)
(ECE/TRANS/WP.29/GRSP/81, punkt 8,
baserat
på
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2020/10
och
GRPE-81-21 i dess ändrade lydelse enligt
bilaga IV)
Förslag till supplement 1 till FN-föreskrift
nr
93
(anordningar
för
främre
underkörningsskydd)
(ECE/TRANS/WP.29/GRSG/97, punkt XX)

ECE/TRANS/WP.29/2020/115

94

Förslag till ändringsserie 04 till FN-föreskrift
nr
94
(skydd
vid
frontalkollision)
(ECE/TRANS/WP.29/GRSP/67, punkt 17 och
bilaga
VI,
baserat
på
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2020/4 i dess
ändrade lydelse enligt GRSP-67-20-Rev.1)

ECE/TRANS/WP.29/2020/107

95

Förslag till ändringsserie 05 till FN-föreskrift
nr
95
(skydd
vid
sidokollision)
(ECE/TRANS/WP.29/GRSP/67, punkt 18,
baserat på ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2020/5
i dess ändrade lydelse enligt GRSP-67-21Rev.1)

ECE/TRANS/WP.29/2020/108

100

Förslag till ändringsserie 03 till FN-föreskrift
nr 100 (fordon med elektrisk framdrivning)
(ECE/TRANS/WP.29/GRSP/67, punkt 19,
baserat på ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2020/6
i dess ändrade lydelse enligt GRSP-67-22Rev.1)

ECE/TRANS/WP.29/2020/109

115

Förslag till supplement 9 till FN-föreskrift nr
115 (LPG- och CNG-utrustning för
eftermontering)
(ECE/TRANS/WP.29/GRSP/81, punkt 28,
baserat
på
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2020/11
och

ECE/TRANS/WP.29/2020/118

83

83

93
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ECE/TRANS/WP.29/2020/116

ECE/TRANS/WP.29/2020/117

ECE/TRANS/WP.29/2020/83
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GRPE-81-37 i dess ändrade lydelse enligt
bilaga VI)
137

Förslag till ändringsserie 02 till FN-föreskrift
nr 137 (frontalkollision med inriktning på
fasthållningsanordningar)
(ECE/TRANS/WP.29/GRSP/67, punkt 25 och
bilaga
IX,
baserat
på
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2020/7 i dess
ändrade lydelse enligt GRSP-67-18-Rev.1)

ECE/TRANS/WP.29/2020/110

Förslag till supplement 1 till ändringsserie
01 till FN-föreskrift nr 144 (system för
nödsamtal
vid
olyckor)
(ECE/TRANS/WP.29/GRVA/97, punkt XX,
baserat
på
ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2020/13)
Förslag till supplement 2 till FN-föreskrift
nr 151 (informationssystem för döda
vinklar)
(ECE/TRANS/WP.29/GRSP/97,
punkt
XX,
baserat
på
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2020/7 i dess
ändrade lydelse enligt GRSG-118-09)

ECE/TRANS/WP.29/2020/104

152

Förslag till supplement 1 till ändringsserie 01
till
FN-föreskrift
nr 152
(avancerade
nödbromssystem för fordon av kategorierna
M1 och N1)

ECE/TRANS/WP.29/2020/131

153

Förslag till supplement 1 till FN-föreskrift nr
153 (bränslesystemets integritet och det
elektriska framdrivningssystemets säkerhet
vid
påkörning
bakifrån)
(ECE/TRANS/WP.29/GRSP/67, punkt 35 och
bilaga X, baserat på GRSP-67-19-Rev.1)

ECE/TRANS/WP.29/2020/114

144

151

Ny
föreskrift

Ny
föreskrift

Globala
tekniska
föreskrifter
nr
7

Förslag till en ny FN-föreskrift om
godkännande av anordningar för backning och
motorfordon med avseende på förarens
medvetenhet om oskyddade trafikanter bakom
fordonet (backning)
(ECE/TRANS/WP.29/GRSG/97, punkt XX,
baserat på
ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2020/4 i dess
ändrade lydelse enligt GRSG-118-05)
Förslag till en ny FN-föreskrift om
godkännande av motorfordon med avseende
på system för detektion av fotgängare och
cyklister vid start (system för detektion vid
start) (ECE/TRANS/WP.29/GRSG/97, punkt
XX, baserat på
ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2020/5 i dess
ändrade lydelse enligt GRSG-118-06)

ECE/TRANS/WP.29/2020/105

ECE/TRANS/WP.29/2020/121

ECE/TRANS/WP.29/2020/122

Punkt på dagordningen

Dokumenthänvisning

Förslag till ändring 1 av FN:s globala
tekniska föreskrift nr 7 (nackstöd)

ECE/TRANS/WP.29/2020/85
ECE/TRANS/WP.29/2020/86
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ECE/TRANS/WP.29/AC.3/25/Rev.1

15

Förslag till ändring 6 av FN:s globala
tekniska föreskrift nr 15 (WLTP)

ECE/TRANS/WP.29/2020/127
ECE/TRANS/WP.29/2020/128
ECE/TRANS/WP.29/AC.3/57

18

Ny global
teknisk
föreskrift

Resolution
nr
M.R.3

SV

Förslag till ändring 1 av FN:s globala
tekniska föreskrift nr 18
(omborddiagnossystem (OBD) för fordon
av kategori L)

ECE/TRANS/WP.29/2020/129

Förslag till en ny global teknisk föreskrift
om bestämning av elfordonseffekt (DEVP)

ECE/TRANS/WP.29/2020/125

ECE/TRANS/WP.29/2020/130
ECE/TRANS/WP.29/AC.3/58

ECE/TRANS/WP.29/2020/126
ECE/TRANS/WP.29/AC.3/56

Punkt på dagordningen

Dokumenthänvisning

Förslag till ändring 1 av ömsesidig
resolution nr 3 om luftkvaliteten inuti fordon
(VIAQ)
(ECE/TRANS/WP.29/GRSP/80,
punkt
59,
baserat
på
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2020/16)

ECE/TRANS/WP.29/2020/124

Övrigt

Punkt på dagordningen

Dokumenthänvisning

Godkännan
de
om
utarbetande
av
ändringar
av en global
teknisk
föreskrift

Begäran om godkännande om utarbetande av
ändringar av FN:s globala tekniska föreskrift
nr 8 (elektronisk stabilitetskontroll (ESC))

ECE/TRANS/WP.29/2020/99

Godkännan
de
om
utarbetande
av en global
teknisk
föreskrift

Begäran om godkännande om utarbetande av
en ny global teknisk föreskrift om batteritiden
i fordon (ECE/TRANS/WP.29/GRPE/80,
punkt. 59, baserat på GRPE-80-41 i dess
ändrade lydelse enligt bilaga X)

ECE/TRANS/WP.29/2020/96

Tolkningsd
okument

Förslag till tolkningsdokument för FNföreskrift nr 155 (it-säkerhet och system för
hantering av it-säkerhet) baserat på GRVA07-04-Rev.1

WP.29-182-05

Tolkningsd
okument

Förslag till tolkningsdokument för FNföreskrift nr 156 (programvaruuppdateringar
och
system
för
hantering
av
programvaruuppdateringar)
baserat
på
ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2020/29 i dess
ändra lydelse enligt GRVA-07-50

WP.29-182-06

4
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Riktlinje

SV

Förslag till riktlinje för användningen av Deta
enligt FN-föreskrift nr 155 (it-säkerhet och
system för hantering av it-säkerhet), baserat
på GRVA-07-25

5

WP.29-182-07
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