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ANNEX

MELLÉKLET
a következőhöz:
Javaslat
A Tanács határozata
az Európai Unió által az ENSZ Európai Gazdasági Bizottsága keretében működő
Járműelőírások Harmonizálása Világfórumon az ENSZ 0., 13., 16., 17., 44., 55., 83., 93.,
94., 95., 100., 115., 137., 144., 151., 152. és 153. számú előírásának módosításaira
irányuló javaslatok, a 7., 15. és 18. számú globális műszaki előírás (GTR) módosításaira
irányuló javaslatok, az M.R.3 kölcsönösen elfogadott határozat módosításaira irányuló
javaslat, valamint a tolató móddal és a kerékpáros- és gyalogosészlelő rendszerrel
kapcsolatos két új ENSZ-előírásra irányuló javaslat, továbbá az elektromos járművek
teljesítményének meghatározására vonatkozó új globális műszaki előírásra irányuló
javaslat tekintetében képviselendő álláspontról
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MELLÉKLET
Az előírás
száma
0.

13.

A dokumentum hivatkozási száma 1

A napirendi pont címe
Javaslat
a
0. számú
ENSZ-előírás
03. módosítássorozatára
(IWVTA)
(ECE/TRANS/WP.29/1153, 32. pont, a
WP.29-181-03 alapján)
Javaslat a 13. számú ENSZ-előírás 11.
módosítássorozatának 17. kiegészítésére
(nehéz
tehergépjárművek
féke)
(ECE/TRANS/WP.29/GRVA/5, 67. pont, az
ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2020/13
alapján)

ECE/TRANS/WP.29/2020/101

ECE/TRANS/WP.29/2020/119

16.

Javaslat a 16. számú ENSZ-előírás 07.
módosítássorozatának
6.
kiegészítésére
(biztonsági övek, ISOFIX és i-Size)
(ECE/TRANS/WP.29/GRSP/67, 9. pont és
III. melléklet, a GRSP-67-35 által módosított
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2020/2 alapján).

ECE/TRANS/WP.29/2020/112

16.

Javaslat a 16. számú ENSZ-előírás 08.
módosítássorozatának
2.
kiegészítésére
(biztonsági övek, ISOFIX és i-Size)
(ECE/TRANS/WP.29/GRSP/67, 9. pont és
III. melléklet, a GRSP-67-35 által módosított
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2020/2 alapján).

ECE/TRANS/WP.29/2020/113

17.

44.

55.

55.

Javaslat a 17. számú ENSZ-előírás 10.
módosítássorozatára (ülések, ülésrögzítő
pontok
és
fejtámlák
szilárdsága)
(ECE/TRANS/WP.29/GRSP/67,
12.
bekezdés
és
IV.
melléklet,
az
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2020/8
alapján).
Javaslat a 44. számú ENSZ-előírás 04.
módosítássorozatának 18. kiegészítésére
(gyermekbiztonsági
rendszerek)
(ECE/TRANS/WP.29/GRSP/67, 33. pont és
V. melléklet, a GRSP-67-14 és a GRSP6731 alapján).
Javaslat az 55. számú ENSZ-előírás 02.
módosítássorozatának 1. kiegészítésére
(mechanikus
kapcsolószerkezetek)
(ECE/TRANS/WP.29/GRSG/97, XX. pont,
a
GRSG-118-35
által
módosított
ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2020/8 alapján
Javaslat az 55. számú ENSZ-előírás 01.
módosítássorozatának
9.
kiegészítésére
(mechanikus kapcsolószerkezetek)
(ECE/TRANS/WP.29/GRSG/97),

ECE/TRANS/WP.29/2020/106

ECE/TRANS/WP.29/2020/111

ECE/TRANS/WP.29/2020/103

ECE/TRANS/WP.29/2020/132

az
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Az alábbi táblázatban említett dokumentumok az alábbi weboldalon érhetők el:
http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/gen2020.html
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ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2020/8 alapján)

Javaslat a 83. számú ENSZ-előírás 05.
módosítássorozatának 13. kiegészítésére
(M1 és N1 kategóriájú járművek
kibocsátása)
(ECE/TRANS/WP.29/GRPE/81, 8. pont, a
IV.
melléklettel
módosított
ECE/TRANS/WP.29/GRPE/2020/10
és
GRPE-81-21 alapján)
Javaslat a 83. számú ENSZ-előírás 06.
módosítássorozatának 15. kiegészítésére
(M1 és N1 kategóriájú járművek
kibocsátása)
(ECE/TRANS/WP.29/GRPE/81, 8. pont, a
IV.
melléklettel
módosított
ECE/TRANS/WP.29/GRPE/2020/10
és
GRPE-81-21 alapján)
Javaslat a 83. számú ENSZ-előírás 07.
módosítássorozatának 12. kiegészítésére
(M1 és N1 kategóriájú járművek
kibocsátása)
(ECE/TRANS/WP.29/GRPE/81, 8. pont, a
IV.
melléklettel
módosított
ECE/TRANS/WP.29/GRPE/2020/10
és
GRPE-81-21 alapján)
Javaslat a 93. számú ENSZ-előírás 1.
kiegészítésére
(első
aláfutásgátló
berendezések)
(ECE/TRANS/WP.29/GRSG/97, XX. pont)

ECE/TRANS/WP.29/2020/115

94.

Javaslat a 94. számú ENSZ-előírás 04.
módosítássorozatára (frontális ütközés elleni
védelem) (ECE/TRANS/WP.29/GRSP/67, 17.
pont és VI. melléklet, a GRSP-67-20-Rev.1
által
módosított
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2020/4 alapján).

ECE/TRANS/WP.29/2020/107

95.

Javaslat a 95. számú ENSZ-előírás 05.
módosítássorozatára (oldalirányú ütközés
elleni
védelem)
(ECE/TRANS/WP.29/GRSP/67, 18. pont, a
GRSP-67-21-Rev.1
által
módosított
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2020/5 alapján).

ECE/TRANS/WP.29/2020/108

100.

Javaslat a 100. számú ENSZ-előírás 03.
módosítássorozatára (elektromos erőátviteli
rendszerű
járművek)
(ECE/TRANS/WP.29/GRSP/67, 19. pont, a
GRSP-67-22-Rev.1
által
módosított
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2020/6 alapján).

ECE/TRANS/WP.29/2020/109

115.

Javaslat a 115. számú ENSZ-előírás 9.
kiegészítésére (utólag beépíthető LPG- és
CNG-rendszerek)
(ECE/TRANS/WP.29/GRPE/81, 28. pont, a
VI.
melléklettel
módosított
ECE/TRANS/WP.29/GRPE/2020/11
és

ECE/TRANS/WP.29/2020/118

83.

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 alapján)
Javaslat a 137. számú ENSZ-előírás 02.
módosítássorozatára
(frontális
ütközés,
középpontban
az
utasbiztonsági
rendszerekkel)
(ECE/TRANS/WP.29/GRSP/67, 25. pont és
IX. melléklet, a GRSP-67-18-Rev.1 által
módosított
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2020/7 alapján).

ECE/TRANS/WP.29/2020/110

Javaslat a 144. számú ENSZ-előírás 01.
módosítássorozatának 1. kiegészítésére
(baleseti
segélyhívó
rendszerek)
(ECE/TRANS/WP.29/GRSG/97, XX. pont,
az
ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2020/13
alapján)
Javaslat a 151. számú ENSZ-előírás 2.
kiegészítésére
(holttérfigyelő
rendszer
[BSIS])
(ECE/TRANS/WP.29/GRSG/97,
XX. pont, a GRSG-118-09 által módosított
ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2020/7 alapján)

ECE/TRANS/WP.29/2020/104

152.

Javaslat
a
152. számú
ENSZ-előírás
01. módosítássorozatának 1. kiegészítésére (az
M1 és N1 kategóriájú járművek fejlett
vészfékező rendszerei)

ECE/TRANS/WP.29/2020/131

153.

Javaslat a [153]. számú ENSZ-előírás 1.
kiegészítésére (hátulról történő ütközés esetén
az üzemanyagrendszer épsége és az
elektromos erőátviteli rendszer biztonsága)
(ECE/TRANS/WP.29/GRSP/67, 35. pont és
X. melléklet, a GRSP-67-19-Rev.1 alapján).

ECE/TRANS/WP.29/2020/114

137.

144.

151.

Új előírás

Új előírás

Globális
műszaki
előírás
(GTR)
száma
7.

Javaslat egy új ENSZ-előírásra a gépjármű
mögött lévő veszélyeztetett úthasználók
járművezetők általi érzékelését tolató módban
segítő eszközök és gépjárművek
jóváhagyásáról (tolató mód)
(ECE/TRANS/WP.29/GRSG/97, XX. pont, a
GRSG-118-05 által módosított
ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2020/4 alapján)
Javaslat egy új ENSZ-előírásra a
gépjárműveknek a kerékpáros- és
gyalogosészlelő rendszer tekintetében történő
jóváhagyásáról (kerékpáros- és
gyalogosészlelő rendszerek)
(ECE/TRANS/WP.29/GRSG/97, XX. pont, a
GRSG-118-06 által módosított
ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2020/5 alapján)

ECE/TRANS/WP.29/2020/105

ECE/TRANS/WP.29/2020/121

ECE/TRANS/WP.29/2020/122

A napirendi pont címe

A dokumentum hivatkozási száma

Javaslat a 7. számú ENSZ-GTR
1. módosítására (fejtámlák)

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.

Javaslat a 15. számú ENSZ-GTR
6. módosítására (WLTP)

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

18.

Javaslat a 18. számú ENSZ-GTR 1.
módosítására (L kategóriájú járművek
fedélzeti diagnosztikai rendszerei)

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

Új globális
műszaki
előírás

A
határozat
száma
M.R.3

HU

Javaslat az elektromos járművek
teljesítményének meghatározására
vonatkozó új ENSZ-GTR kidolgozására
(DEVP)

ECE/TRANS/WP.29/2020/125

A napirendi pont címe

A dokumentum hivatkozási száma

Javaslat
a
járművek
belső
levegőminőségéről (VIAQ) szóló 3. számú
kölcsönös határozat 1. módosítására
(ECE/TRANS/WP.29/GRPE/80, [59.] pont,
az
ECE/TRANS/WP.29/GRPE/2020/16
alapján)

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

ECE/TRANS/WP.29/2020/124

Egyebek

A napirendi pont címe

A dokumentum hivatkozási száma

GTR-hez
kapcsolódó
módosításo
k
kidolgozásá
nak
engedélyezé
se

A 8. számú ENSZ-GTR-hez kapcsolódó
módosítások kidolgozásának engedélyezése
iránti kérelem (elektronikus stabilizáló
program [ESP])

ECE/TRANS/WP.29/2020/99

GTR
kidolgozásá
nak
engedélyezé
se

A fedélzeti akkumulátorok tartósságára
vonatkozó új ENSZ-GTR kidolgozásának
engedélyezése
iránti
kérelem
(ECE/TRANS/WP.29/GRPE/80, 59. pont, a
X. melléklettel módosított GRPE-80-41
alapján)

ECE/TRANS/WP.29/2020/96

Értelmező
dokumentu
m

Javaslat a 155. számú ENSZ-előírás
(kiberbiztonsági és kiberbiztonsági irányítási
rendszer) értelmezési dokumentumára, a
GRVA-07-04-Rev.1 dokumentum alapján

WP.29-182-05

Értelmező
dokumentu
m

Javaslat a 156. számú ENSZ-előírás
(szoftverfrissítések
és
szoftverfrissítési
irányítási
rendszer)
értelmezési
dokumentumára, a GRVA-07-50 által

WP.29-182-06

4

HU

módosított
ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2020/29
dokumentum alapján
Iránymutatá
s

HU

Javaslat a DETA-nak a 155. számú ENSZelőírás (CS és CSMS) szerinti használatára
vonatkozó iránymutatásra, a GRVA-07-25
dokumentum alapján

5

WP.29-182-07
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