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Distribuce  
VŠEOBECNÁ 
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2. duben 2020 

ČESKY 

Originál: ANGLICKÝ 

Evropská Hospodářská Komise 
Výbor pro vnitrozemskou dopravu 
Světové fórum harmonizace předpisů pro vozidla (WP.29) 
181. zasedání 
Ženeva, 23. – 25. června 2020  
Bod 4.12.4 předběžného programu 
Dohoda 1958 – posouzení návrhů nových předpisů 
dodaných pracovními skupinami přidruženými ke 
Světovému fóru 
 

 
Návrh na změny ECE/TRANS/WP.29/2020/79 

 
Předkládají zástupci Francie, Německa, Itálie, Japonska, Ruské Federace, Španělska a 

Spojeného Království Velké Británie a Severního Irska a Evropské komise ∗ 
 

Níže uvedený text, který doplňuje návrh nového nařízení OSN o jednotných ustanoveních pro 
schvalování vozidel s ohledem na systém kybernetické bezpečnosti a systém řízení 
kybernetické bezpečnosti, byl vypracován po šestém zasedání pracovní skupiny pro 
automatizovaná/autonomní a připojená vozidla (GRVA). GRVA nebyla schopna dokončit 
formulaci odstavce 5.3. na svém šestém zasedání kvůli nedostatku času na konci zasedání. 
Smluvní strany, které se k tomuto odstavci vyjádřily, se dobrovolně zavázaly, dále diskutovat (po 
zasedání) a připravit dokument řešící problémy související s odstavcem 5.3. a jeho pododstavci 
doplňující dokument předložený skupinou GRVA (ECE/TRANS/WP.29/2020/79). Tento 
dokument je předložen ke zvážení a hlasování na zasedáních v červnu 2020 Světovému fóru 
pro harmonizaci předpisů pro vozidla (WP.29) a jeho správnímu výboru pro dohodu z roku 1958 
(AC.1). 

                                                
∗ V souladu s pracovním programem Výboru pro vnitrozemskou dopravu na rok 2020, jak je uvedeno v 

navrhovaném programu na rok 2020 (A/74/6 (část V sekt. 20) odstavec 20.37), bude Světové fórum 
rozvíjet, harmonizovat a aktualizovat předpisy OSN za účelem zlepšení vlastností vozidel. Tento 
dokument je předkládán v souladu s tímto mandátem. 
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Doplnit odstavce 5.3.1. do 5.3.7., ve znění: 
"5.3.1 Schvalovací orgán a jeho technické zkušebny zajistí kromě kritérií stanovených v 

příloze 2 dohody z roku 1958, že mají: 
a) Kompetentní osoby s odpovídajícími dovednostmi v oblasti kybernetické 

bezpečnosti a se specifickými znalostmi v oblasti posuzování rizik v oblasti 
automobilního průmyslu;1 

b) zavedené postupy pro jednotné hodnocení podle tohoto nařízení. 
5.3.2. Každá smluvní strana, která používá tento předpis, upozorní a informuje 

prostřednictvím svého schvalovacího orgánu ostatní schvalovací orgány smluvních 
stran, které uplatňují tento předpis, o metodě a kritériích, přijatých jako základ 
oznamujícím orgánem k posouzení vhodnosti opatření přijatých v souladu s tímto 
nařízením a zejména s body 5.1., 7.2. a 7.3. 
Tyto informace musí být sdíleny (a) pouze před prvním udělením schválení podle 
tohoto nařízení a (b) pokaždé, když je aktualizována metoda nebo kritéria pro 
posuzování. 
Účelem sdílení těchto informací je shromažďování a analýza osvědčených postupů s 
cílem zajistit konvergentní uplatňování tohoto nařízení všemi schvalovacími orgány 
uplatňujícími toto nařízení. 

5.3.3. Informace uvedené v bodě 5.3.2 se ukládají v Anglickém jazyce do zabezpečené 
internetové databáze „DETA“,2 zřízené Evropskou hospodářskou komisí. Musí být 
uloženy nejpozději 14 dní před udělením prvního schválení podle příslušných metod a 
kritérií posuzování. Informace musí být dostatečné k pochopení, jaké minimální úrovně 
výkonnosti schvalovací orgán přijal pro každý konkrétní požadavek uvedený v bodě 
5.3.2, jakož i postupy a opatření, která se používají k ověření, zda jsou tyto minimální 
úrovně výkonnosti splněny.3 

5.3.4. Schvalovací orgány, které dostávají informace uvedené v bodě 5.3.2, mohou 
oznamujícímu schvalovacímu orgánu předložit připomínky. Ty musí být odeslány do 
databáze DETA do 14 dnů ode dne oznámení. 

5.3.5. Pokud není možné, aby udělující schvalovací orgán zohlednil připomínky obdržené v 
souladu s bodem 5.3.4., vyžádají si schvalovací orgány, které zaslaly připomínky, další 
vysvětlení v souladu s dodatkem 6 k dohodě z roku 1958. Příslušná pomocná pracovní 
skupina4 Světového fóra pro harmonizaci předpisů pro vozidla (WP.29) pro toto 
nařízení se dohodne na společném výkladu metod a kritérií posuzování.5 Tento 
společný výklad se provádí odpovídajícím způsobem podle tohoto nařízení. 

                                                
1  Např. ISO 26262-2018, ISO/PAS 21448, ISO / SAE 21434 
2  https://www.unece.org/trans/main/wp29/datasharing.html 
3  Pokyny pro podrobné informace (např. metodu, kritéria, výkonnostní úroveň), které mají být nahrány, a 

jejich formát musí být uvedeny v interpretačním dokumentu, který připravuje pracovní skupina pro 
otázky kybernetické bezpečnosti a bezdrátové komunikace pro sedmé zasedání GRVA. 

4  Pracovní skupina pro automatizovaná/autonomní a připojená vozidla (GRVA) 
5  Tento výklad se promítne do interpretačního dokumentu uvedeného v poznámce pod čarou k bodu 

5.3.3. 

https://www.unece.org/trans/main/wp29/datasharing.html
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5.3.6. Každý schvalovací orgán udělující schválení typu podle tohoto předpisu oznámí 
udělené schválení ostatním schvalovacím orgánům. Schválení typu spolu s doplňující 
dokumentací musí schvalovací orgán nahrát do DETA databáze v Anglickém jazyce 
nejpozději do 14 dnů ode dne udělení schválení.6 

5.3.7. Smluvní strany mohou studovat schválení udělená na základě informací nahraných 
podle odstavce 5.3.6. V případě jakýchkoli odlišných názorů mezi smluvními stranami 
se postupuje v souladu s článkem 10 a dodatkem 6 dohody z roku 1958. Smluvní 
strany rovněž informují příslušnou pomocnou pracovní skupinu Světového fóra pro 
harmonizaci předpisů o vozidle (WP.29) o odlišných výkladech ve smyslu dodatku 6 k 
dohodě z roku 1958. Příslušná pracovní skupina musí podpořit urovnání odlišných 
názorů a může v případě potřeby konzultovat s WP.29.“ 

                                                
6  Další informace o minimálních požadavcích na balíček dokumentace budou vypracovány 

společností GRVA během sedmi zasedání. 
 


