EVROPSKÁ
KOMISE

V Bruselu dne 14.10.2020
COM(2020) 656 final
ANNEX

PŘÍLOHA

návrhu rozhodnutí Rady
o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v rámci Světového fóra Evropské
hospodářské komise Organizace spojených národů pro harmonizaci předpisů týkajících
se vozidel, pokud jde o návrhy změn předpisů OSN č. 0, 13, 16, 17, 44, 55, 83, 93, 94, 95,
100, 115, 137, 144, 151, 152 a 153, návrhy změn celosvětových technických předpisů č. 7,
15 a 18, návrh změn vzájemného usnesení M.R.3, návrhy dvou nových předpisů OSN
souvisejících s couváním a informačními systémy pro detekci chodců a cyklistů při
rozjezdu a návrh nového celosvětového technického předpisu o stanovení výkonu
elektrických vozidel
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PŘÍLOHA
Předpis č.

0

13

Referenční označení dokumentu1

Předmět jednání
Návrh série změn 03 předpisu OSN č. 0
(IWVTA) (ECE/TRANS/WP.29/1153, bod
32, na základě WP.29-181-03)
Návrh doplňku 17 k sérii změn 11 předpisu
OSN č. 13 (Brzdění těžkých vozidel)
(ECE/TRANS/WP.29/GRVA/5, bod 67, na
základě
normy
ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2020/13

ECE/TRANS/WP.29/2020/101

ECE/TRANS/WP.29/2020/119

16

Návrh doplňku 6 k sérii změn 07 předpisu
OSN č. 16 (Bezpečnostní pásy, ISOFIX a iSize) (ECE/TRANS/WP.29/GRVA/67, bod 9
a
příloha
III,
na
základě
normy
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2020/2 ve znění
změn GRSP-67-35).

ECE/TRANS/WP.29/2020/112

16

Návrh doplňku 2 k sérii změn 08 předpisu
OSN č. 16 (Bezpečnostní pásy, ISOFIX a iSize) (ECE/TRANS/WP.29/GRVA/67, bod 9
a
příloha
III,
na
základě
normy
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2020/2 ve znění
změn GRSP-67-35).

ECE/TRANS/WP.29/2020/113

17

44

55

55

Návrh série změn 10 předpisu OSN č. 17
(Pevnost sedadel, jejich ukotvení a opěrky
hlavy) ECE/TRANS/WP.29/GRVA/67, bod
12 a příloha IV, na základě normy
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2020/8).
Návrh doplňku 18 k sérii změn 04 předpisu
OSN č. 44 (Dětské zádržné systémy)
(ECE/TRANS/WP.29/GRVA/67, bod 33 a
příloha V, na základě norem GRSP-67-14 a
GRSP-6731).
Návrh doplňku 1 k sérii změn 02 předpisu
OSN č. 55 (Mechanická spojovací zařízení)
(ECE/TRANS/WP.29/GRSG/97, bod XX,
na
základě
normy
ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2020/8
ve
znění změn GRSG-118-35).
Návrh doplňku 9 k sérii změn 01 předpisu
OSN č. 55 (Mechanická spojovací zařízení)

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), na základě
ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2020/8)

83

Návrh doplňku 13 k sérii změn 05 předpisu
OSN č. 83 (Emise vozidel kategorií M1 a
N1) (ECE/TRANS/WP.29/GRPE/81, bod 8,
na
základě
norem

ECE/TRANS/WP.29/2020/115

1

Všechny dokumenty, na něž se v této tabulce odkazuje, jsou k dispozici na této adrese:
http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/gen2020.html

CS

1

CS

83

83

93

ECE/TRANS/WP.29/2020/116

ECE/TRANS/WP.29/2020/117

ECE/TRANS/WP.29/2020/83

94

Návrh změn 04 předpisu OSN č. 94 (Ochrana
při
čelním
nárazu)
(ECE/TRANS/WP.29/GRSP/67, bod 17 a
příloha
VI,
na
základě
normy
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2020/4 ve znění
změn GRSP-67-20-Rev.1).

ECE/TRANS/WP.29/2020/107

95

Návrh změn 05 předpisu OSN č. 95 (Ochrana
při
bočním
nárazu)
(ECE/TRANS/WP.29/GRSP/67, bod 18, na
základě
normy
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2020/5 ve znění
změn GRSP-67-21-Rev.1).

ECE/TRANS/WP.29/2020/108

100

Návrh změn 03 předpisu OSN č. 100 (Vozidla
na
elektrický
pohon)
(ECE/TRANS/WP.29/GRSP/67, bod 19, na
základě
normy
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2020/6 ve znění
změn GRSP-67-22-Rev.1).

ECE/TRANS/WP.29/2020/109

115

Návrh doplňku 9 k předpisu OSN č. 115
(Systémy pro dodatečnou montáž LPG a
CNG) (ECE/TRANS/WP.29/GRPE/81, bod
28,
na
základě
norem
ECE/TRANS/WP.29/GRPE/2020/11
a
GRPE-81-37 ve znění změn přílohy VI).

ECE/TRANS/WP.29/2020/118

137

Návrh změn 02 předpisu OSN č. 137 (Čelní
náraz
se
zaměřením
na
zádržné
systémy)(ECE/TRANS/WP.29/GRSP/67, bod
25 a příloha IX, na základě normy
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2020/7 ve znění
změn GRSP-67-18-Rev.1).

ECE/TRANS/WP.29/2020/110

Návrh doplňku 1 k sérii změn 01 předpisu
OSN č. 144 (Systémy tísňového volání při
nehodách) (ECE/TRANS/WP.29/GRSG/97,
bod
XX,
na
základě
normy
ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2020/13
Návrh doplňku 2 k předpisu OSN č. 151
(Informační systémy pro eliminaci mrtvého

ECE/TRANS/WP.29/2020/104

144

151

CS

ECE/TRANS/WP.29/GRPE/2020/10
a
GRPE-81-21 ve znění změn přílohy IV).
Návrh doplňku 15 k sérii změn 06 předpisu
OSN č. 83 (Emise vozidel kategorií M1 a
N1) (ECE/TRANS/WP.29/GRPE/81, bod 8,
na
základě
norem
ECE/TRANS/WP.29/GRPE/2020/10
a
GRPE-81-21 ve znění změn přílohy IV).
Návrh doplňku 12 k sérii změn 07 předpisu
OSN č. 83 (Emise vozidel kategorií M1 a
N1) (ECE/TRANS/WP.29/GRPE/81, bod 8,
na
základě
norem
ECE/TRANS/WP.29/GRPE/2020/10
a
GRPE-81-21 ve znění změn přílohy IV).
Návrh doplňku 1 k předpisu OSN č. 93
(Ochrana
proti
podjetí
zepředu)
(ECE/TRANS/WP.29/GRSG/97, bod XX)

2

ECE/TRANS/WP.29/2020/105

CS

úhlu)(ECE/TRANS/WP.29/GRSG/97, bod
XX,
na
základě
normy
ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2020/7
ve
znění změn GRSG-118-09)
152

Návrh doplňku 1 k sérii změn 01 předpisu
č. 152 (Vyspělé systémy nouzového brzdění
pro vozidla kategorií M1 a N1)

ECE/TRANS/WP.29/2020/131

153

Návrh doplňku 1 k předpisu OSN č. [153]
(Neporušenost
palivového
systému
a
bezpečnost elektrického hnacího ústrojí v
případě
nárazu
zezadu)
(ECE/TRANS/WP.29/GRSP/67, bod 35 a
příloha X, na základě dokumentu GRSP-6719-Rev.1).

ECE/TRANS/WP.29/2020/114

Nový
předpis

Nový
předpis

Celosvětov
ý technický
předpis č.
7

Návrh nového předpisu OSN o schvalování
zařízení pro couvání a motorová vozidla,
pokud jde o přehled řidiče o zranitelných
účastnících silničního provozu za vozidlem
(couvání) (ECE/TRANS/WP.29/GRSG/97,
bod XX, na základě normy
ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2020/4 ve znění
změn GRSG-118-05)
Návrh nového předpisu OSN o schvalování
motorových vozidel, pokud jde o informační
systém pro detekci chodců a cyklistů při
rozjezdu (informační systém pro detekci
pohybu) (ECE/TRANS/WP.29/GRSG/97, bod
XX, na základě normy
ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2020/5 ve znění
změn GRSG-118-06)

ECE/TRANS/WP.29/2020/121

ECE/TRANS/WP.29/2020/122

Předmět jednání

Referenční označení dokumentu

Návrh změny 1 celosvětového technického
předpisu OSN č. 7 (Opěrky hlavy)

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

15

Návrh změny 6 celosvětového technického
předpisu OSN č. 15 (WLTP)

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

18

Návrh změny 1 celosvětového technického
předpisu OSN č. 18 (Palubní diagnostické
systémy (OBD) pro vozidla kategorie L)

ECE/TRANS/WP.29/2020/129
ECE/TRANS/WP.29/2020/130
ECE/TRANS/WP.29/AC.3/58

Nový
celosvětový
technický
předpis
Usnesení č.

CS

Návrh nového celosvětového technického
předpisu OSN o stanovení výkonu
elektrických vozidel (DEVP)

ECE/TRANS/WP.29/2020/125
ECE/TRANS/WP.29/2020/126
ECE/TRANS/WP.29/AC.3/56

Předmět jednání

Referenční označení dokumentu

3

CS

M.R.3

CS

Návrh doplňku 1 ke vzájemnému usnesení č.
3 o kvalitě vzduchu v interiéru vozidel
(ECE/TRANS/WP.29/GRPE/80, bod [59],
na
základě
normy
ECE/TRANS/WP.29/GRPE/2020/16)

ECE/TRANS/WP.29/2020/124

Různé

Předmět jednání

Referenční označení dokumentu

Zmocnění k
vypracování
změn
celosvětové
ho
technického
předpisu

Žádost o zmocnění k vypracování změn
celosvětového technického předpisu OSN č. 8
(Elektronické řízení stability)

ECE/TRANS/WP.29/2020/99

Povolení
vypracovat
celosvětový
technický
předpis

Žádost o zmocnění k vypracování nového
celosvětového technického předpisu OSN o
životnosti
autobaterií
(ECE/TRANS/WP.29/GRPE/80, bod 59, na
základě normy GRPE-80-41 ve znění přílohy
X)

ECE/TRANS/WP.29/2020/96

Interpretačn
í dokument

Návrh interpretačního dokumentu pro předpis
OSN č. 155 (Kybernetická bezpečnost a
systém řízení kybernetické bezpečnosti) na
základě normy GRVA-07-04-Rev.1

WP.29-182-05

Interpretačn
í dokument

Návrh interpretačního dokumentu pro předpis
OSN č. 156 (Aktualizace softwaru a systém
řízení aktualizace softwaru) na základě normy
ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2020/29
ve
znění změn GRVA-07-50

WP.29-182-06

Pokyny

Návrh pokynů pro používání evropského
systému pro výměnu informací o schválení
typu (DETA) podle předpisu OSN č. 155 (CS
a CSMS) na základě GRVA-07-25

WP.29-182-07
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