
Beszámoló 
 

az ENSZ-EGB GRPE  
(A gépjárművek légszennyezésével és energia kérdésével foglalkozó előadói csoport) 

66. üléséről. 
 

Genf, 2013.június 3.-7. 
 
Az értekezlet napirendjén az alábbi témák megvitatása szerepelt: 
 
I. A plenáris ülés  
 

1.) A napirend elfogadása 
 
2.) Ismertető a WP29 Bizottság legutóbbi ülésén elhangzottakról. 
 
3.) Könnyű (személy és kisteher) járművek. 

a.) Összehangolt új vizsgálati eljárások (WLTP) kialakítása. 
b.) Mobil légkondicionáló berendezések vizsgálati eljárása 
c.) Az ENSZ R68, R:83, R101. és R103. sz. előírásainak módosítása 
 

4.) A nehézgépjármű motorok 
a.) Hibrid – elektromos nehéz járművek (HDH) 
b.) pótlólag felszerelésre kerülő (Retrofit) emisszió-csökkentő berendezések 

 követelményei (REC) 
c.) az ENSZ R: 49. sz. előírás továbbfejlesztése 
d.) a 4, 5 és 6.sz Global Technical Regulation (GTR ) további módosítása 
 

5.) Az R85 és R115.sz előírás kérdései 
 
6.) Traktor és nem közúti gépjárműmotorok emissziós vizsgálata (NRMM), a GTR N°11 

sz., valamint az ENSZ R: 96. és R:120.számú előírások módosítása 
a.) az R:96.sz és R120sz előírások 
b.) a GTR N°11 egyes kérdései. 
 

7.) Részecske emisszió (PMP) program 
 
8.) Gázzal működő járművek (GFV) 

a.) a 115.sz.előírás(LPG és CNG retrofit) kérdései 
b.) Hidrogénnel/tüzelőanyag cellával hajtott járművek-környezeti alcsoport 
 

9.) Motorkerékpár és moped emisszió. 
a.) a nemzetközi L kategóriájú járművek emissziós szabályozása az EU elképzelései 

(IEPPR) figyelembevételével 
b.) Az ENSZ R: 40.sz., valamint az R. 47.sz. előírások kérdései 
c.) a 2.sz.GTR további módosítása. 

 
10.) Elektromos járművek és környezet 
11.) Jármű meghajtó rendszer definíciók (VPSD)  
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12.) Tüzelőanyagok minősége (FQ)  
 
13.) Nemzetközi teljes jármű jóváhagyási rendszer (IWVTA) kialakítás 
 
14.) Az újra feldolgozhatóság   
 
15.) Az 1997. évi (időszakos műszaki vizsgálatok) 1. sz. melléklet  
 
16.) Információ csere a nemzeti és nemzetközi előírásokban életbe lépett és tervezett 

előírások tekintetében 
 
17.) A tisztségviselők megválasztása. 
 
18.) Egyéb kérdések 

(a) a jármű belső levegő minősége 
(b) a dízelmotor kipufogógáz karcinogén tartalma. 

 
 

 
 
II. A munkacsoport ülések 
 
A korábbi gyakorlat szerint, az EU DG-Enterprise és a CARS-21 megállapodásnak 
megfelelően, a készülő előírások tudományos és műszaki kérdéseinek alapos megvitatását 
követően, egyes konkrét feladatok kidolgozására a GRPE albizottságokat létesít. Ezekben a 
munkabizottságokban történik az előírások legfontosabb részeinek kidolgozása. A 
munkabizottságok költségmegtakarítás céljából, egy-egy ülésüket a GRPE értekezlethez 
kapcsolva szervezik, a szükséges többit Brüsszelben vagy valamely tagállamban tartják.  
 
A plenáris ülést megelőző napokban az ad. hoc. munkacsoportokban, hét téma vitájára kerül 
sor az alábbiak szerint: 

 
a.) Pótlólag felszerelésre kerülő emisszió-csökkentő berendezések (REC) 
b.) Elektromos járművek és környezet (EVE) 
c.) Nehézgépjárművek hibridhajtással (HDH) 
d.) Gázzal működtetett járművek (GFV)  
e.) A könnyű járművek összehangolt vizsgálati eljárásának kialakítása (WLTP), 

menetciklus alcsoport (DHC) 
f.) Könnyű járművek vizsgálati eljárás alcsoport (DTP) 
g.) L-kategóriájú gépjárművek környezetvédelmére és meghajtására vonatkozó 

követelmények (EPPR) 
 
Az értekezlet napirendjén szereplő legtöbb kérdés tárgyalása több éve folyik, ezért az 
alábbiakban csak a nagyobb jelentőségű újabb anyagokra és a fontosabb előterjesztésekre 
térünk ki (a számozás a plenáris ülés napirendje szerint). 
 
A GRPE 66. üléséről szóló beszámolót megelőzően került az intézetben megrendezésre, a 
WP.29 értekezletet megelőző koordináló értekezletre, ahol szóban ismertettük a GRPE 66. 
ülés legfontosabb tapasztalatait, ezért az ott elhangzottakhoz készített ábrákat és diákat jelen 
beszámolóhoz is használjuk. 
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Ad.3 A könnyű (személygépjármű és kisteher) járművek összehangolt vizsgálati 

eljárásának kialakítása, menetciklusok kidolgozása 
 

Az Európában jelenleg alkalmazott személygépjármű emissziós előírás az 1960-as évek 
jellemző forgalmi viszonyainak elemzése alapján készült. Az azóta megváltozott közlekedési 
jellemzők mellett gyökeres változás következett be a közlekedési eszközök szerkezeti 
kialakítása, technológiája, valamint a vizsgáló műszerek tekintetében is. Első sorban az 
elektronika és számítástechnika egyre inkább domináns szerepe látszik meghatározónak. Ez is 
indokolta egy alapvetően új, a jelenlegi állapotokat jobban tükröző vizsgálati eljárás 
megfogalmazását. Az új vizsgálati előírás kialakítási munkái 2008 évben kezdődtek több 
alcsoportban és a különböző, nem csak európai országokban dolgozó több száz kutató és 
fejlesztő tapasztalatai alapján, összehangoltan folynak. 
 
(a) Összehangolt új vizsgálati eljárások  

 
A tervezett új személygépjármű emissziós típusvizsgálati előírás az eredeti elképzelések 
szerint, nem csak Európában, hanem a világ egyéb helyén is alkalmazásra kerülne, így az 
USA, Japán és más országok előírásaiban is. Ezért a kidolgozott javaslat GTR 
előterjesztésként készül. Az EU állásfoglalása szerint, a soron következő EURO7 szigorítási 
követelményeket a már addigra nagy vonalakban kialakult, új menetciklus szerinti tervezik 
meghatározni, ezért is fontos, hogy ezek a ciklus előkészítő munkák időben befejeződjenek. A 
kidolgozott elképzelések szerint, ez az új típusvizsgálati ciklus nem lesz egységes valamennyi 
járműre, hanem a vizsgálati ciklusokat a forgalmi viszonyoktól függően 4 különböző 
[alacsony (L), közepes (M), magas (H) és különösen magas (ExH)] besorolású és a járművek 
teljesítmény/tömeg valamint a maximális sebesség alapján meghatározásra kerülő 3 
besorolási osztály alapján választják. 
 
A mellékelt prezentáció 7 sz. ábrája a járművek besorolásának kritériumait, a következő 8 sz. 
ábra a tervezett vizsgálati cikluselemeket mutatja. 
 
A munkatervek szerint, a javasolt új ciklus megvalósíthatóságát értékelő, több vizsgáló 
laboratóriumban az egységes metodika szerint jelenleg folyamatban lévő mérések 
tapasztalatairól a plenárist megelőző munkacsoport értekezleteken hangzottak el beszámolók 
és vita. Ezek alapján a tervezet emissziós típus-vizsgálati ciklus további finomítására is sor 
kerülhet és feltehetően elfogadható lesz az újabb változat. Az egyes cikluselemeknél a nem 
európai, első sorban indiai résztvevő kérésére elvégzendő korrekciós lehetőséget mutatjuk be 
a 9 sz. ábrán. A kialakításra kerülő új eljárás jelentőségét mutatja , hogy ez a változtatott 
eljárás szolgál alapul a valós viszonyokat jobban tükröző tüzelőanyag fogyasztás, illetve CO2 
meghatározásra is a személygépjárművek és kisteherautók tekintetében. A kialakított eljárás 
alapján meghatározott értékek kerülnek felhasználásra az EU más, első sorban a globális 
felmelegedés korlátozására hivatott rendeletek szerinti további számítások és 
intézkedésekhez.  
 
Megkezdődtek az új előírás műszaki részeit magában foglaló jogi előírás tervezet szövegezési 
munkái. 
 
Az EU képviselőjének kérésére az elkészült előírás anyagok formális tárgyalására, illetve 
jóváhagyására az őszi WP.29 értekezlet időtartamához igazítva , soron kívüli GRPE ülés kerül 
megrendezésre ez év novemberében. 
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(b) Mobil légkondicionáló berendezések 

 
A téma előzményeként megemlítjük, hogy négy kutatóintézet, köztük a KTI az EU 
megbízásával kutatásokat és kísérleti méréseket végzett vizsgálati eljárás javaslat kialakítása 
céljából. Az EU bizottsági javaslatra az új eljárást tartalmazó előírás befejezési határidejét 
2012. ről 2014 re módosították. Egy új az alkalmazhatóságot tisztázó kísérletsorozatot („pilot 
project”) jelenleg folyamatban van el a gyártók és jóváhagyó szervek laboratóriumaiban, 18 
hónapos tervezett időtartammal. A munka eddigi tapasztalatait több az EU bizottság szervezte 
ülésen értékelték. Itt került ismertetésre a tervezett előírás szöveges részének elkészült 
fejezetei. További tisztázásra vár, hogy ez a vizsgálat önállóan, vagy a fogyasztás/ CO2 
meghatározását tartalmazó előírás részeként kerül-e alkalmazásra. A laboratóriumi  
tapasztalatok és az eljárást leíró szövegének megvitatása MACTP munkacsoport soron 
következő, július 2.ra meghirdetett, ülésen lesz Brüsszelben. 

 
(c) Az ENSZ R: 83.sz. előírás módosítása. 

 
Elkészült az EU előterjesztésében az EURO6 követelményeket tartalmazó, az ENSZ R.83. sz. 
előírás rev. 07 sz. módosításait tartalmazó ECE/TRANS/WP:29/GRPE/2013/11.sz. 
előírásanyag tervezett a korábban tárgyalt (GRPE 65 07) sz. dokumentum alapján. 
 
Az anyag néhány ponton kisebb korrekcióra szorult, de a módosítások átvezetése után az 
ülésen elfogadásra került.  

 
(d) Az ENSZ R: 101.sz . (CO2 és üzemanyag fogyasztás) előírás módosítása 

 
Az előző pontban említett, hasonló célú anyag készült ECE/TRANS/WP:29/GRPE/2013/9. 
számmal. amely azonos a korábban megvitatott GRPE 65 08. sz. anyaggal. Elfogását 
támogattuk. 

  
(e) A személygépkocsikra vonatkozó ENSZ R:103.sz előírás módosítása 

A korábbiakhoz hasonló módosításokat tartalmaz a 
ECE/TRANS/WP:29/GRPE/2013/10.sz. anyag. Amely a plenáris ülésen elfogadást 
nyert. 

A fenti pontokban említett, elfogadott előírás módosítások szerepét és az előkészítés módját 
mutatja a 11. ábra.. 

 
. 

 
Ad.4. Nehézgépjármű motorok 

 
(a) Hibrid – elektromos nehéz járművek (HD-HEV) 

 

Az elmúlt években, több országban megjelentek a hibrid hajtású tehergépjárművek az 
alacsonyabb légszennyezés és a kőolaj alapú tüzelőanyag megtakarítása céljából. A hibrid 
járművek légszennyezésének meghatározására vonatkozó témában munkacsoport kezdte meg 
tevékenységét az ENSZ EGB GRPE szakértői munkacsoportjaként, az elnöki feladatokat az 
EU tisztségviselője tölti be. Az ideiglenes munkacsoport 2010 májusában, Brüsszelben kezdte 
meg munkáját, feladata az elektromos és belsőégésű motorokkal működő járművekre 
vonatkozó speciális vizsgálati igények megfogalmazása és a vegyes működési módnak 
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megfelelő vizsgálati eljárás javaslat elkészítése. Az eddig megtartott munkacsoport 
megbeszélések, és a bemutatott Japán, USA valamint kínai előírások és tervezetek alapján 
kialakult az az álláspont, hogy az új előírásban, első sorban az ún. HIL (Hardware-in-the-
Loop) szimulációs rendszer kerül alkalmazásra az eredetileg elképzelt próbapadi eljárás 
mellet/helyett. A munkák tervezett befejezésére 2014-ben kerülhet sor, a GRPE-ben történő 
elfogadás, illetve a WP.29 ülés jóváhagyását követően. Az elmúlt munkabizottsági ülésen 
felvetődött, a befejezési határidőt két évvel történő hosszabbítása.  

Az informális csoport munkáját úgy kezdte el,hogy egy kiegészítést készített a 4. számú GTR 
előíráshoz (Global Technical Regulation No. 4) – amely CNG és LPG tüzelőanyaggal 
üzemelő kompresszió gyújtású és külső gyújtású motorok emissziós vizsgálati eljárásáról szól 
– a hibrid hajtásrendszerrel hajtott nehéz gépjárművek káros anyag-, és CO2 kibocsátására 
vonatkozóan az 1998-ban kötött globális egyezmény (Global Agreement) alapján. E cél 
teljesítése érdekében az alcsoport első lépésként megvizsgálta a HILS eljárást, amelynek 
lényege az, hogy a WHVC (World Harmonized Vehicle Cycle) járműciklusból kiindulva, 
szimulálja a hajtásrendszert és egyéb jármű komponenseket, amely egy hibrid specifikus 
motor- vizsgálati ciklust eredményez. Ez, lehetővé teszi a motorvizsgáló állás (test cell) 
környezetet, adat értékelési eljárást, és az emisszió számítást, a GTR 4 szerint. Az első 
lépésben elvégzett feladatok után, második lépésként kialakításra kerül egy görgős padi 
eljárás, amely szükséges ahhoz, hogy specifikálni lehessen új követelményeket a 
motorvizsgáló állás környezetre, az adatértékelési eljárásra, és az emisszió számításra 
vonatkozóan. Ez már nem fog a GTR 4. számú előírás hatályába tartozni. A 
munkabizottságon belül egy szűkebb szerkesztő bizottság alakult az új előírás (GTR) 
szövegének kidolgozására. A tervezett új előírás a mellékelt 17. ábrában található főbb 
szerkezeti részeket fogja tartalmazni. A GRPE ülést megelőzően újabb munkacsoport 
megbeszélésre került sor, Az eddigi előkészítő munkák alapján kialakult elképzeléseket a 18 
sz. ábra tartalmazza. 
 
Az ábrán is látható az a cél, hogy a jelenleg még hiányzó, a hagyományos eljárással működő 
tehergépjárművek és autóbusz tüzelőanyag-fogyasztás illetve CO2 kibocsátás meghatározás is 
ezen elv alapján történjen.  
 

 
(b) A pótlólag felszerelésre kerülő (retrofit) emisszió-csökkentő berendezések 

követelményei 
 

2010-ben kezdte meg munkáját egy szakértőkből álló munkacsoport, amelynek feladata, hogy 
az üzemben levő autóbuszok és tehergépjárművek légszennyezésének mérséklésére pótlólag 
felszerelésre kerülő (a részecske csökkentésre és/vagy NOx mérséklésre alkalmas) 
berendezések alkalmazásának követelményrendszerét tartalmazó előírás tervezetét elkészítse. 
 

2013. februárban-Bernben került megrendezésre a REC munkacsoport 14. ülése, amelynek 
feladata volt a GRPE ülésen megvitatásrasra kerülő előírás tervezett szövegének 
véglegesítése. Az értekezletet megelőzően írásos javaslatot készítettünk (Az ENSZ  honlapján  
REC-14-09. számmal szerepel) Az ülésen megvitatásra kerültek az előírás tervezet teljes 
szövege, az ehhez készült francia, német és magyar javaslatok, valamint a berendezés gyártók 
álláspontjai. A lefolytatott részletes vita eredményeként összeállításra került a GRPE 66. 
júniusi plenáris ülésére benyújtandó előírás tervezet szövege. A munkabizottság tagjainak 
március 1-i határidővel lehetőségük volt az ENSZ közlekedési osztály titkárságának való 
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megküldés előtt a REC dokumentum végső észrevételezésére. Az előzetesen megküldött 
magyar javaslat tartalmilag elfogadásra került. 

Az értekezletet követően, a szükséges határidőre részletesen átnéztük és korrekciókkal 
elláttuk a tervezetet.. A tárgyalás során felmerült a berendezések gyártása és beszerelése során 
az egyes szereplők felelősségi körének tisztázása, amelyre az R.115-ös előírásban alkalmazott 
megoldás használatát tartjuk alkalmasnak. Az erre vonatkozó szövegtervezetet elkészítettük 
és a bizottság tagjainak megküldtük.  

A GRPE plenáris ülését megelőzően a munkabizottság egy végső egyeztető megbeszélést 
tartott a beérkezett módosítások megvitatására. A plenáris ülésen elfogadott előírás fontosabb 
jellegzetességei a 20. sz. ábrán, soroltuk fel, a pótberendezéssel elérhető emissziós szintek a 
21. és 22. sz. ábrákon olvashatóak le a közúti illetve a nem közúti (non road) motoroknál 
történő alkalmazás esetén. 

Az előírás vitája során felvetődött, szükséges lenne további szabályokkal korlátozni az 
alkalmazásra kerülő berendezések tisztítási hatásfokát, valamint a keletkező NO2 részarányt. 
A kérdés megvitatására további értekezletet tartanak, amely alapján kidolgozásra kerül az 
elfogadott előírás 1. módosítása. 

 

A tárgyalási munkaanyag: ECE/TRANS/WP.29/GRPE/2013/6 a plenáris ülésen elfogadást 
nyert. 

 
(c) Az ENSZ R: 49. sz. előírás továbbfejlesztése 
 
Tárgyalási munkaanyagok: ECE/TRANS/WP.29/GRPE/2013/7 valamint a 
ECE/TRANS/WP.29/GRPE/2013/7.  
 
Az  elmúlt üléseken sürgősséggel tárgyalt előterjesztések a (diesel+gáz) vegyes üzemű 
motorok típusvizsgálati eljárását szabályozza  az EURO 5 illetve EURO 6 követelményszintre 
vonatkozóan. 
 
Az anyagok tárgyalásán részt vettünk, elfogadását támogattuk. 
 
Az EU keretében működő, hasonló feladatokkal foglalkozó MVEG legutóbbi megbeszélésén 
felvetődött a vegyes üzemre átalakított – tehát nem eredeti termékek-emissziós vizsgálati 
eljárásának egységes szabályozása (L. részletesebben az MVEG 118. üléséről készült 
beszámolót). Jelenleg az egyes országokban eltérő eljárást és következéskép eltérő 
követelményeket alkalmaznak ezért az EU bizottság véleménye szerint indokolt, hogy e 
kérdéssel a GRPE foglalkozzon. 
 

Véleményünk szerint is fontos ez a probléma, mivel az elmúlt időszakban Intézetünket is 
többször megkeresték ilyen jellegű vizsgálati igényekkel. Optimális esetben, ha az előírás 
szerkesztési munka sürgősen megkezdődik, a vonatkozó új szabályozás 4-5 év múlva léphet 
életbe. 

 
 

Ad.6. Traktor és nem közúti gépjárműmotorok emissziós vizsgálata (NRMM) 
 
(a) Az ENSZ R: 96.sz előírás (NRMM) kiegészítése. 
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Tárgyalási munkaanyag: ECE/TRANS/WP.29/GRPE/2013/3 
A javaslat elfogadását támogattuk.  
 
 
Ad. 7. Részecske emisszió (PMP) program 

 
A program keretében korábban elkészült és a vonatkozó EU és EGB előírások már 
tartalmazzák a kipufogógázban lévő kisméretű részecskék meghatározására szolgáló 
(részecskeszám) vizsgálati eljárásokat és határértékeket. Néhány kérdésben további feladatok 
megoldása szükséges. Az értekezleten megvitatásra és elfogadásra került a megújult 
munkacsoport feladatait tartalmazó munkaprogram. 

 
Ad. 9. Motorkerékpár és moped emisszió 
 
a.) a nemzetközi L kategóriájú járművek emissziós szabályozása az EU elképzelései 

(EPPR) figyelembevételével 
 

Az L kategóriájú, első sorban a kétkerekű jármű emissziós előírások kérdése szerepelt a 
GRPE korábbi 65. ülés napirendjén illetve a plenáris megbeszélést követően tartott szakértői 
tanácskozáson Az EU képviselője ismertette a bizottság elképzelését, amely az alábbiak 
szerint foglalható össze.  

 
A 2010 októberében elfogadott az L kategóriára vonatkozó típusvizsgálati általános EU 
Rendelet tartalmazza az emissziós követelmények legfontosabb elemeit is. A részletes 
szabályokat a most készülő 4 kiegészítő előírásokban ismertetik, ezek az alábbiak: 
 

- a 2002/24/EK sz. Közös határozat módosítása,  
- a környezetvédelem és a meghajtásra vonatkozó kritériumok REPPR (Regulation on 

environmental and propulsion performance requirements) 
- a biztonsági előírások 
- a konstrukcióra vonatkozó követelmények 
 

Kidolgozásra kerül az alkalmazásra vonatkozó adminisztrációs szabályok jegyzéke (RAR) 
 
Az elképzelés szerinti, az Európai Unióban a következő típusvizsgálati környezetvédelmi 
szigorítási lépcsők lesznek:  
 

- Euro 3 (Euro 4 az L3e motorkerékpárokra)  2014 
- Euro 4 (Euro 5 az L3e motorkerékpárokra)  2017 
- Euro 5 (Euro 6 az L3e motorkerékpárokra)  2020 

 
Az új előírás csomag alkalmazása az EUban 2014. januárban kezdődik. Az új előírásban 
szerepelni fognak a CO2 illetve a tüzelőanyag fogyasztás mérésére és jelentésére valamint 
jelölésére vonatkozó kritériumok. Az EU az új előírás rendszert az EGB keretében 
kidolgozásra kerülő előírásokra kívánja alapozni. 
 
E feladatot szolgálja a GRPE keretében most megalakult, EPPR (Environmental and 
Propulsion Requirements) informális munkacsoport. A készülő új előírásban szerepelni fog a 
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CO2 kibocsátás, illetve a tüzelőanyag fogyasztás mérésére és jelentésére valamint annak 
jelölésére vonatkozó kritériumok.  
 
A konkrét műszaki- vizsgálati követelmények előkészítést végző EPPR munkacsoport 
munkáját az EU képviselője irányítja és így biztosított, hogy a két előíráscsomag egymással 
összhangban legyen. 2013.áprilisban került sor az EPPR 2. ülésére. A plenáris 
megbeszéléseket követően volt a 3. ülés., amelyen elfogadtok az „L” típusú járművek 
emisszió mérését megfogalmazó előírás(ok) kialakításának menetrendjét. Ezt mutatjuk be a 
27. ábrán. A tervezett szabályozás fontosabb részegységeit mutatjuk be a 26. ábrán. 
 
A szakértői munkacsoport értekezleten élénk vita alakult ki az előírások lehetséges tartalmáról 
Ezt mutatjuk következő 28. ábrán.. A bizottság elképzeléseit az ezt követő 29. és 30. ábrán 
látható. 
 
 
Ad.10. Elektromos járművek és környezet 
 
A WP29. döntése szerint az elmúlt évben új téma tárgyalása kezdődött az amerikai vezetéssel 
működő szakértői munka-csoportban A GRPE üléshez kapcsolódóan került sor a 6. ülésre. 
A korábban megküldött kérdőív válaszai alapján került megfogalmazásra a bizottság 
munkaterve. Az alábbiakban ismertetjük  a tervezett munkák időrendjét valamint a soron 
következő ülések felsorolását. 
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Ad.14  A járművek újrahasznosítása.  
 

A WP.29. 159. ülésen tárgyalta a WP.29 (ECE/TRANS/WP.29/2013/50 sz. anyagot és kérte a 
GRPE állásfoglalását. Az előterjesztés a 2005/64/EK illetve a 2009/1/EK irányelvek alapján 
készült, amelyek már a hazai jogszabályban szerepelnek. 
 
A gyártok illetve az orosz módosítások az elfogadásra kerülő anyagban szerepelni fognak. 
 
Ad.15 Az ENSZ 1997. évi Megállapodás (időszakos műszaki vizsgálatok) 1. sz. melléklet  

 
A WP.29. Világfórum legutóbbi, 159. ülésén tárgyalta ECE/TRANS/WP.29/2013/50 sz. 
munkaanyagot. A Világfórum kérésére megvitatásra kerül az orosz küldöttség által benyújtott 
javaslat.  A GRPE ülés napirendjére utalt orosz javaslat a Rule.1. hatályának kiterjesztésére, 
valamint vizsgálatok korszerűsítésére irányul, ez utóbbi CITA együttműködésében készült. A 
munkaanyagban számos olyan általunk korábban felvetett javaslat is található, mint pl. az 
időszakos vizsgálatoknál alkalmazható, OBD-re alapozó ellenőrzés vagy a műszaki 
követelmények megfogalmazásának szükséges pontosítása. A benyújtott munkaanyag 
részletes vitájára nem került sor, a tárgyalás a június hó folyamán megtartásra kerülő WP:29 
ülésen feltehetően napirendre kerül. 
 
 
A beszámolóban említett munkaanyagok az alábbi címen találhatóak: 
http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29grpe/grpeage.html 
 
 
Budapest, 2013. június. 20. 
 
Összeállította: Pollák Iván és Uhlik Krisztián 


