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 Rövidítések az alábbiakban: 

CP – SzF – szerződő fél 
AEBS – önműködő vészfékező rendszer 
CEL – komplex elektronikus rendszer 
BAS – fékasszisztens rendszer 
CBS – kombinált fékrendszer 
ESC – elektronikus menetstabilizáló rendszer 
LDWS – sávelhagyásra figyelmeztető rendszer 
LKAS – sávtartást segítő rendszer 
ADAS – önműködő vezetőt támogató rendszer 
DAS -  vezetőt támogató rendszer 
RCP – távirányítású parkoló rendszer 
RCM- távirányítású manőverezés 
OICA – Járműgyártók Európai Szervezete 
CLEPA – Járműipari Beszállítók Európai Szövetsége 
ETRTO – Kerék és Gumiabroncs Gyártók Európai Szervezete 
IMMA – Motorkerékpár gyártók Nemzetközi Szövetsége 
FEM – Nemzetközi Anyagmozgatási Szövetség 
IWVTA – teljes jármű típusjóváhagyás 
EC – Európai Bizottság 
CLCCR – Járműfelépítmény- és Pótkocsi Gyártók Nemzetközi Szövetsége 
FEMFM – Súrlódó Anyag Gyártók Szövetsége 
RVIA - Recreation Vehicle Industry Association 
iwg – informális munkacsoport 
IWG on ACDC – a mezőgazdasági kapcsoló berendezésekkel foglalkozó informális munkacsoport  
IWG on ITS/AD – az autonóm járművekkel foglalkozó informális munkacsoport 
IWG on ACSF – az automatikus kormányzási funkciók követelményivel foglalkozó informalis munkacsoport  
IWG on Tyre Gtr – a gumiabroncs világelőírással foglalkozó informális munkacsoport  
CSF – korrektív kormányzási funkció 
ACSF – automatikus kormányzási funkció 
ESF – vészhelyzeti kormányzási funkció 
PTI – időszakos műszaki felülvizsgálat 
TOR – működési szabályzat 
RF - Run Flat (defekttűrő) gumiabroncs 
SIG – special interested group   
ITU -  Nemzetközi Telekommunikációs Szövetség 
IWG on VMAD - Validation Method for Automated Driving – az automatizált járművek ellenőrzési   

módszerével foglalkozó munkacsoport 
IWG- vagy  TF CS / OTA – A kiber biztonsággal - beleértve a táv-sw frissítéseket - foglalkozó munkacsoport 
ODD – operational design domain 
HMI – human interface – 
IWG on FRAV- Functional Requirements for Automated and Autonomous Vehicles - Autonóm / automatizált 

járművek funkcionális követelményeivel foglalkozó munkacsoport  
EDR – Event Data Recorder – esemény adatrögzítő 
DSS – Data Storage System – adatrögzítő rendszer 
DSSAD – Data Storage System for Automated Driving – adatrögzítő rendszer önvezető járművekhez 
AVERE  -  European Association for Electromobility  - Európai Elektromobilitási Szervezet 
MRM – Minimum Risk Manouvre – minimális kockázatú manőver 
DDT - Dynamic Driving Task – dinamikus vezetési művelet 
EM – Emergency Manouvre – vész manőver 
TD – Transition Demand – átadási igény 
CSMS-Cyber Security Management System  - Kiber-biztonsági Menedzsment Rendszer 
CSMS –Certificate of Complaiance for Cyber Security Management System – Kiber-biztonsági 

menedzsment rendszer-tanúsítvány 
ALKS – Automated Lane Keeping System - Automatizált Sávtartó Rendszer 
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Megnyitás, előzetes tájékoztatás 
 

1.  A napirend elfogadása 

Dokumentumok Tárgy 

ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2020/
18 

DOCX PDF 
 

Napirend 
 
 

GRVA-06-01 (Elnök) 

DOCX PDF 
 

Lebonyolítási sorrend tervezete 

 
A napirendet a jelenlévők elfogadták. 

 

https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/ECE-TRANS-WP.29-GRVA-2020-018e.docx
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/ECE-TRANS-WP.29-GRVA-2020-018e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-06-01e.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-06-01e.pdf
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2.  Automatizált sávtartó rendszer 

2 D Az automatikus kormányzási funkciók követelményivel foglalkozó informális 
munkacsoport (ACSF) frissített javaslata egy új ENSZ rendeletről az 
automatizált sávtartó funkcióról (ALKS) 

Dokumentumok Tárgy 

GRVA-06-02(ACSF) 
DOCX PDF 

 

A német szakértő, az ACSF informális munkacsoport titkára bemutatta a 
munkacsoport előre haladását az előző ülés óta. 
 
Fogalmi változások több megfogalmazásban: 
Az ALKS egy olyan rendszer, ami által az aktivált rendszer a jármű elsődleges 
irányításába ( kereszt -és hosszirányú mozgásába) avatkozik be, megelőzve a 
balesetveszélyes helyzetek kialakulását, mely veszélyeztetheti a jármű utasait, 
és -vagy más, a közlekedésben résztvevő(k) egészségét, de mindig fenn kell 
tartania a lehetőséget a sofőr számára, hogy bármikor átvegye az irányítást. 
 
A rendelet azt is lefekteti, hogy hogyan kell a manőverezési feladatot átadnia a 
gépjárművezetőnek, beleértve, azt a képességet, hogy a rendszer megáll, ha a 
vezető nem reagál megfelelően. 
 
További követelmények az ember-gép interfésszel kapcsolatban előírják a 
fedélzeti kijelzőn megjelenő más tevékenységek azonnali felfüggesztését az 
ALKS aktiválódása esetén, mely megakadályozza a félreértések, balesetek 
előfordulását. 
 
A járműtípusnak az ALKS tekintetében történő jóváhagyására irányuló 
kérelmet a jármű gyártójának kell benyújtania, vagy a gyártó meghatalmazott 
képviselője nyújtja be. 
 
Változások a vizsgálati forgatókönyvek a rendszer teljesítményének 
értékelésére a dinamikus vezetési feladat tekintetében: 
A sávtartás vizsgálatot legalább: 
– Személyautó céllal, valamint PTW (Powered Two-Wheeler Target) céllal, 
mint vezető jármű egyéb járművel 
– Egy jármű, amely kanyarodó sávban halad 
– Egy másik jármű közel halad a szomszédos  sávban 
kell elvégezni. 
Az ütközés elkerülés (útakadály, vagy más közlekedők) vizsgálatot 
legalább: 
– Egy álló szemályautó céllal 
– Egy a sávot részben akadályozó céllal 
kell elvégezni. 
Haladó jármű követés vizsgálatot legalább : 

– Egy személyautó, valamint egy PTW cél, mint haladó jármű, a 
vizsgálat biztonságos elvégzéséhez megfelelő szabványosított PTW 
céloknak kell rendelkezésre  állnia 

– a jármű különböző oldalirányú helyzeteire a sávban 
kell elvégezni. 
Egy másik jármű sávváltása a sávba vizsgálatot a következő feltételek 
figyelembevételével kell végrehajtani : 

– az elévágó manőver különböző TTC -, távolság - és relatív 
sebességértékei esetében, amelyek olyan típusú elévágás 
forgatókönyveket fednek le, amelyekben az ütközés elkerülhető, vagy 
nem kerülhető el 

–  Egy személyautó, valamint egy PTW cél, mint elévágó jármű, a 
vizsgálat biztonságos elvégzéséhez megfelelő szabványosított PTW 
céloknak kell rendelkezésre  állnia 

Álló akadály a vezető jármű sávváltása után vizsgálat esetén lrgalább : 
– Egy álló szemálygépkocsi cél áll a sáv középvonalában 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-06-02e.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-06-02e.pdf
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– Több egymást követő akadály akadályozza a sávot 
kell elvégezni. 
Új vizsgálati eljárás : Látómező vizsgálat. A vizsgálatnak bizonyítania kell, hogy 
az ALKS képes egy másik úthasználó észlelésére az előremeneti észlelési 
területen belül a meghatározott előremeneti érzékelési tartományig, az oldalsó 
észlelési területen belül lévő jármű pedig legalább a szomszédos sáv teljes 
szélességéig.   
Az elülső érzékelési tartományra vonatkozó vizsgálatot legalább : 

– az egyes szomszédos sávok külső szélén elhelyezett motorkerékpár-
célpont megközelítésekor 

– amikor az egyes szomszédos sávok külső szélén elhelyezett álló 
gyalogos célponthoz közeledik 

– amikor egy álló motorkerékpár-célponthoz közeledik a sávon belül 
– amikor egy álló gyalogos célponthoz közeledik a sávon belül 

Az oldalsó érzékelési tartományra vonatkozó vizsgálatot legalább : 
– a bal oldali szomszédos sávból az ALKS járműhöz közeledő 

motorkerékpár-céllal 
– a jobb oldali szomszédos sávból az ALKS járműhöz közeledő 

motorkerékpár-céllal   
kell elvégezni. 
A látómező-vizsgálatokhoz használt motorkerékpár-célnak vagy egy motoros 
kétkerekű célnak, vagy egy típusjóváhagyott nagy volumenű sorozatgyártású 
L3 kategóriájú, legfeljebb 600 cm 3̂ hengerűrtartalmú motorkerékpárnak kell 
lennie. 

 

2 A Titkársági javaslat az ALKS -ről szóló új ENSZ-rendeletre 

Dokumentumok Tárgy 

GRVA-06-02-Rev.1(Secre-
tariat) 
DOCX PDF 

 

A GRVA felülvizsgálta a javasolt rendelet hatályát és célját, számos olyan elemet 
tárgyalt meg, mint például a fogalommeghatározások összehangolása a 
meglévő szabványokkal, és az M1 kategóriájú járművek automatizált sávtartó 
rendszereinek típusjóváhagyását. 
 
Új javasolt fogalommeghatározás : 
-Az ''Elektronikus vezérlőrendszer'' olyan egységek kombinációját jelenti, 
amelyeket úgy terveztek, hogy elektronikus adatfeldolgozással működjenek 
együtt a jármű meghatározott járművezérlő funkciójának előállításában. Az ilyen 
rendszerek, amelyeket gyakran szoftver vezérel, különálló funkcionális 
komponensekből, például érzékelőkből, elektronikus vezérlőegységekből és 
működtetőkből épülnek fel, és átviteli kapcsolatokkal vannak összekötve.  Ezek 
lehetnek mechanikus, elektro-pneumatikus vagy elektrohidraulikus elemek. az itt 
említett rendszer az, amelyre a típusjóváhagyást kérik. 
Beemelték továbbá az ''Előfordulások'' és az ''Elektronikus vezérlő rendszer'' 
foglmakat a javaslatba. 
Módosítás történt a Rendszer biztonsága és a hibabiztos reakció területén. Az 
aktivált rendszer a rendszerre meghatározott környezeti és útfeltételek keretein 
belül hajtja végre a DDT-t (Dynamic Driving Task ), minden helyzetet kezelnie 
kell, beleértve a meghibásodásokat is, és mentesnek kell lennie a jármű utasai 
vagy bármely más úthasználó számára ésszerűtlen kockázatoktól.   
Továbbá  az aktivált rendszernek el kell kerülnie az elévágó járművel való 
ütközést, feltéve, hogy az elévágás oldalirányú mozgása a járműben legalább 
0,72 másodpercig detektálható, mielőtt elérnék a TTCLaneIntrusion  
referenciapontját . 
 
Módosítási javaslatott tett az OICA és Japán az 5.2.5.3. pontra : ''Az aktivált 
rendszernek el kell kerülnie az ütközést a jármű előtti szabadon átkelő 
gyalogossal, az átkelési forgatókönyvek rendszerének maximális működési 
sebességénél is. Bármely más átkelési forgatókönyv esetében a rendszernek 
legalább olyan mértékben csökkentenie kell a kockázatot, amennyire egy emberi 
vezető képes lenne .'' 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-06-02r1e.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-06-02r1e.pdf
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Módosult az 1. melléklet, melybe bekerültek az Rx Software Identification 
Number(RXSWIN), Rx szoftver azonosító számhoz tartozó közlendő adatok  

GRVA-06-02-Rev.2(Secre-
tariat) 
DOCX PDF 

 

A 3. számú melléklet Forgalmi zavar kritikus forgatókönyvek az ALKS számára 
címmel bekerült a javaslatba . Ez a dokumentum pontosítja a származtatási 
folyamatot, hogy meghatározza azokat a feltételeket, amelyek mellett az 
automatizált sávtartó rendszereknek el kell kerülniük az ütközést, egy általános 
szimulációs program határozza meg az emberi járművezető teljesítménymodellt, 
és a kapcsolódó paraméterek a forgalomkritikus zavarforgatókönyvekben. 

GRVA-06-02-Rev.3(Secre-
tariat) 
DOCX PDF 

 

Az RXSWIN fogalom megváltozott R15X SWIN-re(R15X Software Identification 
Number - R15X szoftver azonosító szám). Megváltozott a TTCLaneIntrusion 
meghatározása.   
 
A járművet fel kell szerelni olyan speciális eszközökkel, amelyekkel a 
járművezető aktiválhatja az aktív üzemmódot és kikapcsolhatja a rendszert. Ha 
az ALKS ki van kapcsolva, a járművezetőnek  állandóan láthatóvá kell tennie a 
rendszer kikapcsolt állapotát.   

GRVA-06-02-
Rev.4(GRVA) 
DOCX PDF 

 

A GRVA elfogadta a GRVA-06-02- 4. revízióját és felkérte a titkárságot, hogy az 
ALKS-ről szóló új ENSZ-rendelet tervezeteként szögletes zárójelek nélkül 
nyújtsa be a WP.29-nek és az 1958. évi megállapodás Igazgatási Bizottsága 
megfontolásra és szavazásra a 2020. júniusi ülésükön.  

 

 

2 D VMAD javaslat az ALKS -ről szóló ENSZ-rendelettervezet 4. mellékletének 1. 
függelékére 

Dokumentumok Tárgy 

GRVA-06-09 (VMAD) 
DOCX PDF 

 

A GRVA megvitatta az automatizált vezetés jóváhagyási módszereire készített 
függelék beépítésének legjobb módját. 
 
Ez az informális dokumentum VMAD csoport folyamatban lévő munkáját tükrözi,  
az új vizsgálati és értékelési módszerek kritikus forgalmi zavar 
forgatókönyveinek kezelése érdekében. A kidolgozott forgatókönyvek 
megkísérlik meghatározni a minimális teljesítménykritériumokat egy figyelmes 
képzett járművezető szintjén. 
A forgatókönyveket az ütközések megelőzhető és megelőzhetetlen kimenetelére 
osztották, a rendeletben foglalt követelménynek megfelelően, amely előírja, 
hogy az aktivált rendszer nem okozhat ésszerűen előrelátható és megelőzhető 
ütközéseket . 
Forgalmi zavar kritikus forgatókönyvek : 

– Bevágás: a másik jármű hirtelen besorol a követő jármű elé 
– Kivágás: a másik jármű hirtelen kisorol a követő jármű elől 
– Lassulás/Fékezés: a másik jármű hirtelen lassít a követő jármű előtt 

Mindezek a forgatókönyvek előállíthatók útgeometria kialakítással, vagy más 
járművek manővere által. 

 

2 D VMAD javaslat az ALKS -ről szóló ENSZ-rendelettervezet 4. mellékletére 
Dokumentumok Tárgy 

GRVA-06-10 (VMAD) 
DOCX PDF 

 

Az Európai Bizottság szakértője bevezette az elektronikus vezérlőrendszerek 
biztonsági vonatkozásaira és ellenőrzésükre alkalmazandó különleges 
követelményekről szóló általános melléklet szövegét. 
 
E melléklet célja annak biztosítása, hogy az automatizált vezetési rendszer 
funkcionális és működési biztonságának elfogadható alapos vizsgálatát, amely a 
rendelet által szabályozott funkciót biztosítja, melyet az ALKS-t a gyártó végezte 
a tervezési és fejlesztési folyamatok során és továbbra is a járműtípus teljes 
életciklusa alatt. 
 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-06-02r2e.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-06-02r2e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-06-02r3e.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-06-02r3e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-06-02r4e.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-06-02r4e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-06-09e.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-06-09e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-06-10e.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-06-10e.pdf
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Magába foglalja továbbá azt a dokumentációt, amelyet a gyártónak közzé kell 
tennie a típusjóváhagyó hatóságnak . Ennek a dokumentációnak igazolnia kell, 
hogy az automatizált vezetési rendszer megfelel az e rendeletben meghatározott 
teljesítménykövetelményeknek, melyet úgy tervezték és fejlesztették ki, hogy a 
járművezető, az utasok és más úthasználók számára ésszerűtlen biztonsági 
kockázatoktól mentes legyen. 
 
A benyújtott dokumentáción, bizonyítékokon és folyamat-ellenőrzéseken alapuló 
termékértékelések, amelyeket a típusjóváhagyó hatóság számára kielégítő 
módon végeztek ezen előírással kapcsolatban, az értékelt rendszer fennmaradó 
kockázati szintje elfogadhatónak tekinthető a járműtípus üzembe helyezéséhez, 
a jármű általános biztonsága az automatizált vezetési rendszer élettartama alatt, 
e rendelet követelményeinek megfelelően továbbra is a típusjóváhagyást kérő 
gyártó felelőssége. 

 

 

2 C Az Egyesült Királyság (UK) javaslata az ALKS rendelet GRVA-06-02 kiegészítő 
követelményeire 

Dokumentumok Tárgy 

GRVA-06-11 (UK) 
DOCX PDF 

 

Ez a dokumentum felvázolja az Egyesült Királyság legújabb javaslatait, amelyek 
lehetővé teszik a sávváltást a minimális kockázati manőver vagy vészhelyzeti 
manőver során a tervezet ALKS-rendelet részeként. 
 
Nagy Britannia és Észak-Írország, szakértője emlékeztetett arra, hogy 
vészhelyzeti manőver során szükség esetén engedélyezni kell az ALKS 
számára a sávváltást. 
Új definíciók és teljesítmény követelmények meghatározása mellett több 
számítási módszert ismertetnek járműdinamikai számítások terén. 

 

 
2 D Kanada javaslata a GRVA-06-10 módosításaira 

Dokumentumok Tárgy 

GRVA-06-13 (Canada) 
DOCX PDF 

 

A GRVA felülvizsgálta a GRVA-06-10-es javaslatot a kanadai szakértő -az IWG 
VMAD-ról szóló társelnöke- által benyújtott alternatív javaslatot, néhány 
szerkesztői helyesbítéssel, a melléklet hatályának módosításával és az 
automatizált vezetési rendszerek ALKS-sel való helyettesítésével a melléklet 
teljes szövegében. 

 

 
2 D Jelentés és az IWG tevékenységeinek összefoglalása az ACSF -ről a GRVA 5. 

munkamenetét követően 

Dokumentumok Tárgy 

GRVA-06-14 (ACSF) 
PPT PDF 

 

Javasolt módosítások : 
– A bevezetés módosítása 
– Nyelvi javítások egyes meghatározásokhoz 
–  A 4. melléklet általános összehangolási következetességének ellenőrzése 
Javasolt jelentős változások : 
– Dinamikus vezetési feladat 
– A 3. melléklet feloszlott, és a 4. mellékletbe integrálták (a VMAD-hoz 
kapcsolódóan) 
– A látómező vizsgálata  az 5. mellékletben 
– A függelék táblázat feloszlott és javaslat ot tettek az összes szükséges 
információ beillesztésére az 5. melléklet szövegébe 
 
Korlátozott idő alatt nem sikerült konszenzust elérni : 
– A járművezetői modell filozófiájának beépítése 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-06-11e.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-06-11e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-06-13e.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-06-13e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-06-14e.ppt
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-06-14e.pdf
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– Az ütközés elkerülésének feltételeinek meghatározása 
– A jármű által nyújtott, az átállás iránti igény vagy az ALKS deaktiválása 
esetén felfüggesztendő nem vezetési tevékenységek tisztázása 

– 1. melléklet  záróellenőrzése 

 

 

3  Adattároló rendszer önvezető járművekhez 
3 D Az önvezető járművek adatrögzítő rendszereivel foglalkozó munkacsoport 

(EDR/DSSAD) javaslata a DSSAD rendelkezések beillesztésére a GRVA-06-02-be 

Dokumentumok Tárgy 

GRVA-06-06 
(EDR/DSSAD) 
DOCX PDF 

 

Definíciók : 
– Data Storage System for Automated Driving (DSSAD) - Adattároló 
rendszer önvezető járművekhez: lehetővé teszi az ALKS és az emberi vezetés 
közötti kölcsönhatások meghatározását 
– az események (Occurrences) a (8) bekezdés DSSAD rendelkezéseivel 
összefüggésben olyan esemény vagy esemény fellépését vagy esetét jelentik, 
amely az adattároló rendszeren belüli tárolást igényel 
 
Minden ALKS -el felszerelt jármű esetében a rendszert olyan DSSAD -vel kell 
felszerelni, amely megfelel az alábbiakban meghatározott követelményeknek. E 
rendelkezéseinek teljesülését a gyártó a GRVA-06-02 4. melléklet szerint 
értékelés részeként a biztonsági megközelítés vizsgálata során igazolja a 
műszaki szolgálat számára a megfelelőséget. 
 
A nemzeti és regionális jogszabályok további követelményeket írhatnak elő az 
összegyűjtött adatelemekre és azok elérhetőségére vonatkozóan. Ez a rendelet 
nem érinti az adatokhoz való hozzáférést, a magánélet védelmét és az 
adatvédelmet szabályozó nemzeti és regionális törvényeket.  

 

 
 
 
 

4  Kiberbiztonság és az éteren keresztüli szoftverfrissítések 
4 D Javaslat az ECE/TRANS/WP29/GRVA/2020/3 és /4 alkalmazási kör módosításaira 

Dokumentumok Tárgy 

GRVA-06-03 (CEMA) 
DOCX PDF 

 

A CEMA szakértője bemutatta a GRVA-06-03-at, amely azt javasolja, hogy az S, 
R és T kategóriákat vegyék ki a Kiberbiztonsági és Kiberbiztonság 
Menedzsment Rendszerekről szóló rendelettervezet hatálya alól. A GRVA 
tudomásul vette az ausztriai szakértő aggodalmát amiatt, hogy az ilyen 
kategóriájú modern járművek magas szinten összekapcsoltak és automatizáltak 
voltak, és részt vettek a közúti közlekedésben. A GRVA egyetértett a CEMA által 
ebben a szakaszban kifejtett állásponttal, mivel ezeket a járműkategóriákat nem 
vették figyelembe kifejezetten a rendelet kidolgozásakor.  

A GRVA felkérte a CEMA szakértőit a rendelettervezet felülvizsgálatára . 

 

4 D A Nemzetközi gépjárműipari nagykereskedők, importőrök és exportőrök Szövetsége 
(FIGIEFA) javaslata a GRVA-05-05-REV. 1 módosítására 

Dokumentumok Tárgy 

GRVA-06-04 (FIGIEFA) 
DOCX PDF 

 

A FIGIEFA szakértő korrekciókat vezetett be a GRVA ötödik ülésén tárgyalt 
ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2020/3 és GRVA-05-05-Rev.1 javaslatokhoz. 
 
Kiberbiztonsági rendelet módosítása: 
 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-06-06e.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-06-06e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-06-03e.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-06-03e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-06-04e.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-06-04e.pdf
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Ez a rendelet nem érinti az alkatrészek és alkatrészek cseréjére vonatkozó 
egyéb ENSZ-rendeleteket, nemzeti vagy regionális jogszabályokat, a 
kiberbiztonság szempontjából. 
Értelmezési dokumentum módosítása : 
 
A járműgyártónak az engedélyezett cserealkatrész gyártók rendelkezésére kell 
bocsátania a termékfejlesztésre vonatkozó kiberbiztonsági célokat, előírásokat 
és követelményeket, beleértve az érvényesítési és hitelesítési eljárásokat. Ez 
magába foglalhatja azokat a rendelkezéseket is, amelyeket a jármű gyártójának 
a független javítóműhelyek és alkatrész-forgalmazók rendelkezésére kell 
bocsátania, a vonatkozó kiberbiztonsági előírásokat, követelményeket, és a 
hitelesített pótalkatrészek beszereléséhez és aktiválásához szükséges 
eszközök. 

A GRVA egyetértett az 1.4.bekezdésben javasolt korrekciókkal. A dokumentumot átadták részletes 
felülvizsgálatra a CS/OTA munkacsoportnak. 

 
4 D A kiberbiztonsággal -beleértve a táv-frissítéseket-foglalkozó munkacsoport (CS/OTA) 

megjegyzése a GRVA-05-05-REV. 1-ról 

Dokumentumok Tárgy 

GRVA-06-05 (CS/OTA) 
DOCX PDF 

 

A titkár a csoport vezetésének nevében mutatta be a GRVA-06-05-öt a 
Kiberbiztonsági és OTA-kérdésekkel foglalkozó munkacsoport által a GRVA 
ötödik ülése óta végzett tevékenységekről. 
 
A munkacsoport nem oldotta meg az 5.3. vagy a 7.3. pontot érintő kérdéseket, 
és nem értett egyet a GRVA új szövegével sem. A résztvevőket felkérték, hogy 
frissített szöveget küldjenek a GRVA 6-ra informális dokumentumokként, 
megjegyezve, hogy a megbeszélés a csoportban volt. 
 
Megjegyezték, hogy a kiberbiztonság típusjóváhagyásának folyamata összetett, 
magában foglalja mind az alkalmazott információk és folyamatok értékelését, 
mind ellenőrzését, és hogy ez többször is megtörténhet egy vizsgálaton belül. 
Megjegyezték, hogy a típusjóváhagyási eljárás befejezése 90-100 napot vehet 
igénybe, ami sokkal hosszabb idő mint a legtöbb alkalmazott eljárások vizsgálati 
ideje. 
 
Az OICA képviselője megismételte, hogy a típusjóváhagyási dokumentációban 
önmagában megadott információk általában nem elégségesek , hogy a műszaki 
szolgálat döntést hozzon. 

 

 

4 D Járműgyártók Európai Szervezete (OICA) javaslata a GRVA-05-05-REV. 1 
módosítására 

Dokumentumok Tárgy 

GRVA-06-07 (OICA) 
DOCX PDF 

 

GRVA-05-05-REV. 1: új ENSZ-rendelettervezet a járműveknek a 
kiberbiztonságra és kiberbiztonsági irányítási rendszereikre vonatkozó 
jóváhagyásáról szóló egységes rendelkezésekről. 
 
E rendelet az M, N, R, S, T kategóriájú járművekre vonatkozik, és olyan O 
kategóriájúra is, amelyek legalább egy elektronikus vezérlőegységgel 
rendelkeznek. 
 
A jóváhagyó hatóság vagy a műszaki szolgálat megtagadja a kiberbiztonság 
tekintetében a típusjóváhagyás megadását, ha a jármű gyártója nem teljesítette: 
– A jármű gyártója nem védte meg a járműtípust a járműgyártó 
kockázatértékelésében azonosított kockázatokkal szemben, vagy a 7.3.4. 
szakaszban előírtak szerint nem hajtottak végre arányos enyhítést. 
– A jármű gyártója nem hozott létre megfelelő és arányos intézkedéseket a 
járműtípusra vonatkozó egyedi környezetek biztosítása érdekében, utópiaci 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-06-05e.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-06-05e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-06-07e.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-06-07e.pdf
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szoftverek, szolgáltatások, alkalmazások vagy adatok tárolására és 
végrehajtására 
– A jármű gyártója a jóváhagyást megelőzően nem végzett megfelelő és 
elegendő vizsgálatot a végrehajtott biztonsági intézkedések hatékonyságának 
igazolására 
 
A járműgyártónak be kell mutatnia, hogy a kiberbiztonsági menedzsment 
rendszerükben alkalmazott folyamatok biztosítják a biztonság megfelelő 
figyelembevételét beleértve az 5. mellékletben felsorolt kockázatokat és 
mérsékléseket. Ide tartozik: 
– A releváns adatok szolgáltatásához használt folyamatok a megkísérelt 
vagy sikeres kibertámadások elemzésének támogatására 
 
A gyártó intézkedéseket hajt végre a járműtípusra vonatkozóan, hogy  : 
– a járműtípusú járművek elleni kibertámadások észlelése és beavatkozása 
sikeresen végrehajtódjon 
–  releváns adatokat szolgáltasson a megkísérelt vagy sikeres 
számítógépes támadások elemzésének támogatására 
 
 

 

 
 
 
 

4 D A GRVA-05-05-REV. 1 javasolt módosításainak a Járműgyártók Európai Szervezetének 
(OICA) magyarázata 

Dokumentumok Tárgy 

GRVA-06-08 Rev. 1 
(OICA) 
PPTX PDF 

 

A jelenlegii táblázatok hiányosak, elavultak, és rendszeres frissítésekre van 
szükség, amikor új sebezhetőségeket és mérsékléseket azonosítanak. 
A járműtípuson kívüli mérséklések a járműtípus hatókörét a kezelhető határokon 
túlnyúlnák (háttér, internet, termelési eszközök, okostelefonok).  
Az 1958-as egyezmény szerint a járműtípus csak a kerekes járműveket érinti. 
A mérséklési táblázatok olyan enyhítéseket tartalmaznak, amelyeket nem a 
járműtípusra szánnak. 
Nincs értelme fenntartani a rögzített enyhítések listáját, amikor a 
sebezhetőségek és támadások folyamatosan fejlődnek. 
 
Megjegyzések a számítógépes támadások megelőzésének követelményéhez : 

– Az autóipari technológiai követelmények magasabbak, mint az IT 
területén, és kevesebb a tolerancia a technológiai hibákkal szemben. 

–  Jelenleg nem áll rendelkezésre bizonyított autóipari technológia a 
számítógépes támadások megelőzésére , a kibertámadások 
megelőzésére szolgáló funkciók még mindig nem érik el az érettséget, 
így nagy a kockázata annak, hogy súlyos problémákat okoz a 
járművekben 

– Általában a viszonylag hosszú élettartam-támogatás, valamint mind az 
adminisztratív készségek, mind a kiváltságok hiánya problematikussá 
teszi a meglévő informatikai koncepciók átvitelét az  autóipari területre 

 

 
4 D Németország javaslata a GRVA-05-05-REV. 1 módosítására 

Dokumentumok Tárgy 

GRVA-06-15 (Germany) 
DOCX PDF 

 

Javaslat a kiberbiztonságról szóló ENSZ-rendelettervezet módosítására. 
 
Arányos csökkentéseket kell végrehajtani a járműtípus védelme érdekében. 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-06-08r1e.pptx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-06-08r1e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-06-15e.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-06-15e.pdf
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A jármű gyártójának biztosítania kell különösen, hogy az 5. melléklet B. vagy C. 
részében említett mérséklési intézkedés műszakilag nem kivitelezhető-e, ha egy 
másik megfelelő enyhítést hajtanak végre, mivel a járműtípust legkésőbb az 
előírás hatálybalépését követő 48 hónapon belül teljes mértékben kifejlesztették 
a gyártó biztosítja a műszaki megvalósíthatóság megfelelő értékelését a 
jóváhagyó hatóság számára. 

 

 

4 D Az OICA és a Járműipari Beszállítók Európai Szövetsége (CLEPA) javaslata a GRVA-
06-02 módosításaira 

Dokumentumok Tárgy 

GRVA-06-16 
(OICA/CLEPA) 
DOCX PDF 

 

Az aktivált rendszernek el kell kerülnie az elévágó járművel való ütközést: 
– feltéve ha az elévágó jármű oldalrányú mozgása detektálható az ALKS-

el felszerelt jármű érzékelői által legalább 0,72 másodperccel a 
TTCLaneIntrusion referenciapont elérése előtt. 

– az aktivált rendszernek el kell kerülnie az ütközést a jármű előtti 
akadálytalanul átkelő gyalogossal a rendszer maximális üzemi 
sebességéig a 152. számú előírás szerint meghatározott keresztezési 
forgatókönyvek esetében 

– amikor az ALKS aktív, automatikusan fel kell függeszteni a vezetésen 
kívüli egyéb tevékenységeket, amint a rendszer átmeneti igényt bocsát 
ki, vagy deaktiválódik, attól függően, hogy melyik következik be előbb.  

–  a járművet fel kell szerelni olyan speciális eszközökkel, amelyekkel a 
járművezető aktiválhatja az aktív üzemmódot és kikapcsolhatja a 
rendszert, a kikapcsolt rendszer tényét a vezető számára állandóan 
láthatóvá kell tenni 

 

 
4 D Az Európai Bizottság (EC) javaslat a GRVA-05-05-rev.1 módosítására 

Dokumentumok Tárgy 

GRVA-06-17 (EC) 
DOCX PDF 

 

A járművek kiberbiztonsági és Kiberbiztonsági Menedzsment Rendszerek 
jóváhagyására vonatkozó egységes rendelkezésekről szóló új ENSZ-rendeletre 
irányuló javaslat alábbi bekezdéseinek módosítását javasolták: 
 
6.10: 
Adott esetben engedélyezett a jóváhagyó hatóságnak, hogy elvégezze az 
értékelést a megfelelőségi tanúsítvány érvényességi idejének lejárta előtt, ha a 
gyártó új, vagy meglévő CSMS megfelelőségi tanúsítvány meghosszabbítását 
kérelmezte. A jóváhagyó hatóságnak pozitív értékelés mellett új CSMS 
megfelelőségi tanúsítványt állíthat ki, vagy meghosszabbíthatja érvényességét 
három évre. A jóváhagyó hatóságnak igazolnia kell, hogy a CSMS továbbra is 
teljesíti a rendelet követelményeit. A típusjóváhagyó hatóságnak új tanúsítványt 
kell kiállítania olyan eseteken, amikor a jóváhagyó hatóság, vagy műszaki 
szolgálatuk tudomására jutottak bizonyos változtatások, és a változásokat 
pozitívan értékelték (megerősítették). 
 
6.11: 
A gyártó CSMS megfelelőségi nyilatkozata akkor is bevonásra kerül, ha a 
megítéléskori feltételek, és körülmények már nem állnak fenn.  
 
8.1.2: 
A műszaki szolgálat folytassa a szükséges kiegészítő értékelést az 5. szakasz 
szerint és szükség esetén további vizsgálati jelentést is tegyen. 
 
3.7.1: 
A gyártónak érvényes Kiberbiztonsági Menedzsment Rendszer (CSMS) 
megfelelőségi nyilatkozattal kell rendelkeznie a jármű típusvizsgálatakor. 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-06-16e.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-06-16e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-06-17e.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-06-17e.pdf
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Különleges esetben, ha egy CSMS-el ellátott jármű típusvizsgálatát 2024. Július 
1. előtt végezték el, és a jármű gyártója bizonyítani tudja, hogy a típus nem tud 
megfelelni a rendeletnek, mert már 2022. Július 1. előtt már teljesen ki volt 
fejlesztve, akkor a jármű gyártójának bizonyítania kell, hogy a kiberbiztonságot 
megfelelően figyelembe vették az érintett járműtípus fejlesztési szakaszában. 

GRVA-06-17-Rev.1 (EC) 
DOCX PDF 

 

A járművek kiberbiztonsági és Kiberbiztonsági Menedzsment Rendszerek 
jóváhagyására vonatkozó egységes rendelkezésekről szóló új ENSZ-rendeletre 
irányuló javaslat további bekezdéseinek módosítását javasolták: 
 
7.3.1: 
Különleges esetben, ha egy CSMS-el ellátott jármű típusvizsgálatát 2024. Július 
1. előtt végezték el, és a jármű gyártója bizonyítani tudja, hogy a típus nem tud 
megfelelni a rendeletnek, akkor a jármű gyártójának bizonyítania kell, hogy a 
kiberbiztonságot megfelelően figyelembe vették az érintett járműtípus fejlesztési 
szakaszában. A 2024. Július 1. előtt befejezett típusjóváhagyások esetén, a 
jármű gyártójának biztosítania kell egy alternatív enyhítést, ha az 5. melléklet B. 
vagy C. részében említett mérséklési intézkedések műszakilag nem 
kivitelezhetők az adott jármű típusnál, továbbá a gyártónak kell biztosítania a 
műszaki megvalósíthatóság megfelelő értékelését a jóváhagyó hatóság 
számára. 

 

 
4 D Spanyol javaslat a GRVA-05-05-rev.1 módosítására 

Dokumentumok Tárgy 

GRVA-06-18 (Spain) 
DOCX PDF 

 

Spanyol javaslat a Kiberbiztonságról szóló ENSZ-rendelettervezet 
módosítására. 
 
A járműgyártónak meg kell védenie a járműtípust az azonosítottan ellene 
irányuló veszélyektől a gyártó kockázatértékelése alapján. Arányos enyhítéseket 
kell eszközölni, a járműtípus megvédése érdekében. 
 
A gyártónak meg kell határoznia jellegzetes biztonsági követelményeket az adott 
típushoz, az 5. mellékletnek megfelelő kockázatértékelés eredményei szerint. 
 
A járműtípusra vonatkozó biztonsági követelmények meghatározása a nagy 
megbízhatósági biztonsági követelmények meghatározására szolgáló strukturált 
módszertan alapján kerül sor, ami kiterjed legalább a következő követelmény 
területekre : 

– A termékben végrehajtott biztonsági funkciókra vonatkozó 
követelmények 

– A független sebezhetőség elemzésre és behatolási tesztelésre 
vonatkozó követelmények 

 

 

4 A Az Európai Bizottság (EC) javaslat a GRVA-05-05-rev.1 módosítására 
Dokumentumok Tárgy 

GRVA-06-19 (Secreteriat) 
DOCX PDF 

 

Új ENSZ-rendelettervezet a járműveknek a Kiberbiztonságra és Kiberbiztonsági 
Menedzsment Rendszereikre vonatkozó jóváhagyásáról szóló egységes 
rendelkezésekről. 
 
1. Hatály: 
Ez a rendelet az M, N, és O kategóriájú járművekre vonatkozik, a kiberbiztonság 
tekintetében. 
1.4. 
Ez a rendelet nem érinti az alkatrészek és rendszerek fejlesztésével és 
cseréjével kapcsolatos egyéb ENSZ-rendeleteket, nemzeti vagy regionális 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-06-17r1e.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-06-17r1e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-06-18e.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-06-18e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-06-19e.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-06-19e.pdf
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rendeleteket, fizikai és digitális, a kiberbiztonsággal való 
összeegyeztethetőségük biztosítása érdekében. 
 
5. Jóváhagyás: 
Alternatív megoldás a GRVA-42-ben 
5.3.1 
Minden jóváhagyó hatóság tájékoztatja a többi jóváhagyó hatóságot arról, hogy 
szándékában áll ezen előírás szerint típusjóváhagyást adni. Ennek érdekében 
az érintett jóváhagyó hatóságnak értesítenie kell az ezen előírást alkalmazó 
jóváhagyó hatóságokat, a jóváhagyó hatóság által alkalmazott értékelési 
módszer és kritériumok leírásával együtt. A 3.3. bekezdésben említett 
dokumentumok és az 5.1.2. szakasz szerint elvégzett vizsgálatok eredményeit 
az ezen előírást alkalmazó jóváhagyó hatóságok számára nyitva kell tartani 
későbbi vizsgálat, kiértékelés érdekében, kivéve, ha a gyártó kérvényezi a 
bejelentő jóváhagyó hatóságtól, hogy ne tegye elérhetővé a pontos 
eredményeket a többi jóváhagyóhagyó hatóságnak, a dokumentáció kijelölt 
részének ellenőrzése ellenében, legkésőbb az értesítés időpontjában. 
Japán által javasolt 5.3.1-4. alternatívák törlésre kerültek. 
 
Alternatívák az 5.3-as pontra: 
 
Franciaország  által javasolt alternatívák: 
5.3.1.: 
Az értékelések elvégzéséhez a műszaki szolgálatokat a jóváhagyó hatóság jelöli 
ki, amely kiállítja a kiberbiztonsági irányítási rendszer megfelelőségi igazolását 
és a járműtípus kiberbiztonságra vonatkozó jóváhagyását.  
5.3.2.: 
A műszaki szolgálatoknak bizonyítaniuk kell a megfelelő kiberbiztonsági 
készségüket és az autóipari kockázatértékelésekre vonatkozó ismereteket és 
bizonyított kapcsolódó tapasztalatokat. Ezenkívül a műszaki szolgálatoknak meg 
kell felelniük a vonatkozó kiberbiztonsági szabványoknak. 
5.3.4.: 
A műszaki szolgálat illetékes személyzettel rendelkezik, és a jelenlegi rendelet 
szerinti egységes értékelésre vonatkozó eljárásokat hajt végre. Ezeket az 
eljárásokat a gyártó és a típusjóváhagyó hatóság rendelkezésére kell bocsátani. 
5.3.4.1. 
A műszaki szolgálatnak külső hatásoktól függetlenül kell működnie. 
 
Az Orosz Föderáció által javasolt alternatívák: 
5.3.1. 
A típusjóváhagyásokat a kiegészített dokumentációval együtt a jóváhagyó 
hatóság tölti fel az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottsága által 
létrehozott biztonságos internetes adatbázisba. 
5.3.2. 
A típusjóváhagyásokat a kiegészített dokumentációval együtt a szerződő felek 
jóváhagyó hatóságainak képviselőiből álló Felügyeleti Bizottság vizsgálhatja 
felül. A Bizottság értékeli a feltöltött típusjóváhagyások relevanciáját az ENSZ-
előírásban meghatározott kritériumok szerint. Ha a Bizottság konszenzussal 
határoz arról, hogy a típusjóváhagyás nem teljes mértékben releváns az említett 
kritériumok tekintetében, a bizottság szükség esetén javaslatot tesz ennek az 
ENSZ-rendeletnek a helyesbítésére, hogy a jövőben elkerülje a feltárt 
eltéréseket. A Bizottság azt is javasolhatja, hogy a jóváhagyó hatóság vonja 
vissza a típusjóváhagyást. 
 
Meg kell jegyezni, hogy az Orosz Föderáció javaslata magában foglalja az 
ellenőrzési folyamatra vonatkozó javasolt követelményeket is, az ISO 17021 
alapján, amelyet itt nem reprodukálnak, lásd a GRVA-05-51-ben. 
 
Járműtípusokra vonatkozó követelmények: 
7.3.1.: 
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Ha egy CSMS-el ellátott jármű típusvizsgálatát a rendelet bevezetése előtt 
végezték el, és a jármű gyártója bizonyítani tudja, hogy a típus nem tud 
megfelelni a rendeletnek, mert a bevezetés előtt már teljesen ki volt fejlesztve, 
akkor a jármű gyártójának bizonyítania kell, hogy a kiberbiztonságot megfelelően 
figyelembe vették az érintett járműtípus fejlesztési szakaszában.  
 
 
 
Jelentéstételi rendelkezések : 
7.4.1.: 
A jármű gyártója évente legalább egyszer, vagy adott esetben gyakrabban 
jelentést tesz a jóváhagyó hatóságnak vagy a műszaki szolgálatnak ellenőrzési 
tevékenységeik eredményéről a 7.2.2.2.(g) szakaszban meghatározottak szerint, 
ez magában foglalja az új számítógépes támadásokkal kapcsolatos releváns 
információkat, és hogy a járműtípusaiknál alkalmazott kiberbiztonsági 
enyhítések továbbra is hatékonyak, és minden további intézkedést meg kell 
tenni. 

GRVA-06-19-Rev.1 
(GRVA) 
DOCX PDF 

 

Járműtípusokra vonatkozó követelmények: 
7.3.1.: 
Ha egy CSMS-el ellátott jármű típusvizsgálatát 2024. Július 1. előtt végezték el, 
és a jármű gyártója bizonyítani tudja, hogy a típus nem tud megfelelni a 
rendeletnek, akkor a jármű gyártójának bizonyítania kell, hogy a 
kiberbiztonságot megfelelően figyelembe vették az érintett járműtípus fejlesztési 
szakaszában. 

 

 
5  Egyéb 

5  Döntés a GRVA-06-11(UK) és GRVA-06-12(AVERE) javaslatok megtárgyalásának 
elhalasztásáról 

Dokumentumok Tárgy 

GRVA-06-11(UK) 
DOCX PDF 

 

Az elnök sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy a GRVA-nak nem volt elég ideje a 
benyújtott javaslat felülvizsgálatára, ezért megtárgyalásukat elhalasztják a 
következő ülésre. 

GRVA-06-12 (AVERE) 
DOCX PDF 

 

u. a. 

 

 
 
 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-06-19r1e.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-06-19r1e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-06-11e.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-06-11e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-06-12e.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-06-12e.pdf

