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ANNEX

BILAG
til
Forslag til Rådets afgørelse
om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i
Verdensforummet for Harmonisering af Køretøjsforskrifter under De Forenede
Nationers Økonomiske Kommission for Europa for så vidt angår forslag til ændring af
FN-regulativ nr. 0, 13, 16, 17, 44, 55, 83, 93, 94, 95, 100, 115, 137, 144, 151, 152 og 153,
forslag til ændring af global teknisk forskrift nr. 7, 15 og 18, forslag til ændring af den
fælles resolution M.R.3, forslag til to nye FN-regulativer om bakkørsel og systemer til
detektering ved start af køretøjet og forslag til en ny global teknisk forskrift om
bestemmelse af elektriske køretøjers effekt

DA

DA

BILAG
Regulativ
nr.
0

13

Dokumentreference1

Punkt på dagsordenen, titel
Forslag til ændringsserie 03 til FN-regulativ
nr. 0 (Ensartede forskrifter for international
typegodkendelse af køretøjer (IWVTA))
(ECE/TRANS/WP.29/1153,
afsnit
32,
baseret på WP.29-181-03)
Forslag til supplement 17 til ændringsserie
11 til FN-regulativ nr. 13 (bremsesystemer
til
tunge
køretøjer)
(ECE/TRANS/WP.29/GRVA/5, afsnit 67,
baseret
på
ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2020/13

ECE/TRANS/WP.29/2020/101

ECE/TRANS/WP.29/2020/119

16

Forslag til supplement 6 til ændringsserie 07
til FN-regulativ nr. 16 (sikkerhedsseler, Isofix
og i-Size) (ECE/TRANS/WP.29/GRSP/67,
afsnit 9 og bilag III, baseret på
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2020/2,
som
ændret ved GRSP-67-35).

ECE/TRANS/WP.29/2020/112

16

Forslag til supplement 2 til ændringsserie 08
til FN-regulativ nr. 16 (sikkerhedsseler, Isofix
og i-Size) (ECE/TRANS/WP.29/GRSP/67,
afsnit 9 og bilag III, baseret på
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2020/2,
som
ændret ved GRSP-67-35).

ECE/TRANS/WP.29/2020/113

17

44

55

55

Forslag til ændringsserie 10 til FN-regulativ
nr. 17 (styrken af sæder, disses forankringer
og
nakkestøtter)
(ECE/TRANS/WP.29/GRSP/67, afsnit 12
og
bilag
IV,
baseret
på
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2020/8).
Forslag til supplement 18 til ændringsserie
04
til
FN-regulativ
nr.
44
(barnefastholdelsesanordninger)
(ECE/TRANS/WP.29/GRSP/67, afsnit 33
og bilag V, baseret på GRSP-67-14 og
GRSP-6731).
Forslag til supplement 1 til ændringsserie 02
til FN-regulativ nr. 55 (mekanisk
sammenkobling)
(ECE/TRANS/WP.29/GRSG/97, afsnit XX,
baseret
på
ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2020/8,
som
ændret ved GRSG-118-35
Forslag til supplement 9 til ændringsserie 01
til
FN-regulativ
nr.
55
(mekanisk
sammenkobling)

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), baseret på
1

Alle de dokumenter, der henvises til i tabellen, er tilgængelige på:
http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/gen2020.html.
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ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2020/8)

83

Forslag til supplement 13 til ændringsserie
05 til FN-regulativ nr. 83 (emissioner fra
køretøjer
i
klasse
M1
og
N1)
(ECE/TRANS/WP.29/GRPE/81, afsnit 8,
baseret
på
ECE/TRANS/WP.29/GRPE/2020/10
og
GRPE-81-21, som ændret ved bilag IV)
Forslag til supplement 15 til ændringsserie
06 til FN-regulativ nr. 83 (emissioner fra
køretøjer
i
klasse
M1
og
N1)
(ECE/TRANS/WP.29/GRPE/81, afsnit 8,
baseret
på
ECE/TRANS/WP.29/GRPE/2020/10
og
GRPE-81-21, som ændret ved bilag IV)
Forslag til supplement 12 til ændringsserie
07 til FN-regulativ nr. 83 (emissioner fra
køretøjer
i
klasse
M1
og
N1)
(ECE/TRANS/WP.29/GRPE/81, afsnit 8,
baseret
på
ECE/TRANS/WP.29/GRPE/2020/10
og
GRPE-81-21, som ændret ved bilag IV)
Forslag til supplement 1 til FN-regulativ nr.
93 (anordninger til afskærmning fortil mod
underkøring)
(ECE/TRANS/WP.29/GRSG/97, afsnit XX)

ECE/TRANS/WP.29/2020/115

94

Forslag til ændringsserie 04 til FN-regulativ
nr. 94 (beskyttelse ved frontalkollision)
(ECE/TRANS/WP.29/GRSP/67, afsnit 17 og
bilag
VI,
baseret
på
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2020/4,
som
ændret ved GRSP-67-20-Rev.1).

ECE/TRANS/WP.29/2020/107

95

Forslag til ændringsserie 05 til FN-regulativ
nr. 95 (beskyttelse ved sidepåkørsel)
(ECE/TRANS/WP.29/GRSP/67, afsnit 18,
baseret
på
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2020/5,
som
ændret ved GRSP-67-21-Rev.1).

ECE/TRANS/WP.29/2020/108

100

Forslag til ændringsserie 03 til FN-regulativ
nr.
100
(køretøjer
med
elektrisk
fremdriftssystem)
(ECE/TRANS/WP.29/GRSP/67, afsnit 19,
baseret
på
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2020/6,
som
ændret ved GRSP-67-22-Rev.1).

ECE/TRANS/WP.29/2020/109

115

Forslag til supplement 9 til FN-regulativ nr.
115 (eftermonterede brændstofsystemer (LPG
og CNG)) (ECE/TRANS/WP.29/GRPE/81,
afsnit
28,
baseret
på
ECE/TRANS/WP.29/GRPE/2020/11
og
GRPE-81-37, som ændret ved bilag VI)

ECE/TRANS/WP.29/2020/118

137

Forslag til ændringsserie 02 til FN-regulativ

ECE/TRANS/WP.29/2020/110

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

DA

nr. 137 (frontalt sammenstød med fokus på
fastholdelsesanordninger)
(ECE/TRANS/WP.29/GRSP/67, afsnit 25 og
bilag
IX,
baseret
på
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2020/7,
som
ændret ved GRSP-67-18-Rev.1).
Forslag til supplement 1 til ændringsserie 01
til FN-regulativ nr. 144 (nødtelefonsystemer
(Accident Emergency Call Systems))
(ECE/TRANS/WP.29/GRSG/97, afsnit XX,
baseret
på
ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2020/13
Forslag til supplement 2 til FN-regulativ nr.
151 (System til information om blinde
vinkler
(BSIS))
(ECE/TRANS/WP.29/GRPE/97, afsnit XX,
baseret
på
ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2020/7,
som
ændret ved GRSG-118-09)

ECE/TRANS/WP.29/2020/104

152

Forslag til supplement 1 til ændringsserie 01
til FN-regulativ nr. 152 (avancerede
nødbremsesystemer for køretøjer i klasse M1
og N1)

ECE/TRANS/WP.29/2020/131

153

Forslag til supplement 1 til FN-regulativ nr.
[153] (brændstofsystemets integritet og
sikkerhed af elektriske fremdriftssystemer ved
kollision
bagfra)
(ECE/TRANS/WP.29/GRSP/67, afsnit 35 og
bilag X, baseret på GRSP-67-19-Rev.1).

ECE/TRANS/WP.29/2020/114

144

151

Nyt
regulativ

Nyt
regulativ

Forslag til et nyt FN-regulativ om
godkendelse af anordninger til bakkørsel og
motorkøretøjer for så vidt angår førerens
opmærksomhed på bløde trafikanter bag
køretøjet (bakkørsel)
(ECE/TRANS/WP.29/GRSG/97, afsnit XX,
baseret på
ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2020/4, som
ændret ved GRSG-118-05
Forslag til et nyt FN-regulativ om
godkendelse af motorkøretøjer for så vidt
angår systemet til detektering af fodgængere
og cyklister ved start af køretøjet (systemer til
detektering ved start af køretøjet)
(ECE/TRANS/WP.29/GRSG/97, afsnit XX,
baseret på
ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2020/5, som
ændret ved GRSG-118-06

ECE/TRANS/WP.29/2020/105

ECE/TRANS/WP.29/2020/121

ECE/TRANS/WP.29/2020/122

GTR nr.

Punkt på dagsordenen, titel

Dokumentreference

7

Forslag til ændringsforslag 1 til FN-GTR
nr. 7 (nakkestøtter)

ECE/TRANS/WP.29/2020/85
ECE/TRANS/WP.29/2020/86
ECE/TRANS/WP.29/AC.3/25/Rev.1
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15

Forslag til ændringsforslag 6 til FN-GTR
nr. 15 (WLTP)

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

18

Forslag til ændring 1 til FN-GTR nr. 18
(egendiagnosesystemer (OBD-systemer)
for køretøjer i klasse L)

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

Ny global
teknisk
forskrift

Resolution
nr.
M.R.3

DA

Forslag til en ny FN-GTR om bestemmelse
af elektriske køretøjers effekt

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

Punkt på dagsordenen, titel

Dokumentreference

Forslag til ændringsforslag 1 til fælles
resolution nr. 3 om den indvendige
luftkvalitet i køretøjer (Vehicle Interior Air
Quality
(VIAQ))
(ECE/TRANS/WP.29/GRPE/80, afsnit [59],
baseret
på
ECE/TRANS/WP.29/GRPE/2020/16)

ECE/TRANS/WP.29/2020/124

Andre
forhold

Punkt på dagsordenen, titel

Dokumentreference

Tilladelse
til
at
udarbejde
ændringer
af GTR

Anmodning om tilladelse til at udarbejde
ændringer af FN-GTR nr. 8 (elektroniske
stabilitetskontrolsystemer)

ECE/TRANS/WP.29/2020/99

Tilladelse
til
at
udarbejde
en GTR

Anmodning om tilladelse til at udarbejde en
ny FN-GTR om batterilevetiden i køretøjer
(ECE/TRANS/WP.29/GRPE/80, afsnit 59,
baseret på GRPE-80-41, som ændret ved bilag
X)

ECE/TRANS/WP.29/2020/96

Fortolkning
sdokument

Forslag til fortolkningsdokument til FNregulativ nr. 155 (cybersikkerhed og systemer
til forvaltning af cybersikkerhed), baseret på
GRVA-07-04-Rev.1

WP.29-182-05

Fortolkning
sdokument

Forslag til fortolkningsdokument til FNregulativ nr. 156 (softwareopdateringer og
systemer
til
forvaltning
af
softwareopdateringer),
baseret
på
ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2020/29,
som
ændret ved GRVA-07-50

WP.29-182-06

Retningslinj
er

Forslag til retningslinjer for anvendelsen af
DETA i henhold til FN-regulativ nr. 155
(cybersikkerhed og systemer til forvaltning af
cybersikkerhed), baseret på GRVA-07-25

WP.29-182-07
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