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Pozměňovací návrh 325
Debora Serracchiani

Návrh nařízení
Příloha I – část 5 – bod 5.3 – odrážka 8 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– Doporučený tlak v pneumatikách

Or. en

Odůvodnění

Tento údaj je uvedený na štítku vozidla i v návodu k obsluze a bude sloužit jako referenční 
hodnota, podle níž kontroloři stanoví, zda jsou pneumatiky náležitě nahuštěny.

Pozměňovací návrh 326
Markus Ferber

Návrh nařízení
Příloha II – položka 1.8

Znění navržené Komisí

1.8 Brzdová kapalina Měření bodu varu nebo 
obsahu vody

a) Bod varu brzdové 
kapaliny je příliš nízký 
nebo obsah vody příliš 
vysoký.
b) Znečištěná brzdová 
kapalina.
c) Nedostatečné množství 
brzdové kapaliny.

Pozměňovací návrh Parlamentu

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Pro zkoušky brzdové kapaliny neexistuje k tomuto datu žádný odpovídající zkušební postup, 
a jejich zavedení se proto zamítá.
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Pozměňovací návrh 327
Brian Simpson

Návrh nařízení
Příloha II – položka 1.8 písm. a

Znění navržené Komisí

1.8 Brzdová kapalina Měření bodu varu nebo 
obsahu vody

a) Bod varu brzdové 
kapaliny je příliš nízký 
nebo obsah vody příliš 
vysoký.

Pozměňovací návrh Parlamentu

1.8 Brzdová kapalina Měření bodu varu nebo 
obsahu vody

a) Bod varu brzdové 
kapaliny je příliš nízký.

Or. en

Odůvodnění

Je důležité, aby zkoušky brzdové kapaliny byly přesné a nedocházelo se tak k zavádějícím, 
nebo dokonce nebezpečným výsledkům.

Pozměňovací návrh 328
Fiona Hall

Návrh nařízení
Příloha II – položka 3.3. – písm. a

Znění navržené Komisí

3.3. Zpětná zrcátka nebo 
zařízení

Vizuální kontrola a) Zrcátko nebo zařízení 
chybí nebo není 
připevněno v souladu 
s požadavky(1).

Pozměňovací návrh Parlamentu

3.3. Zpětná zrcátka nebo 
zařízení

Vizuální kontrola a) Zrcátko nebo zařízení 
chybí nebo není 
připevněno v souladu 
s požadavky(1), včetně 
požadavků uvedených ve 
směrnici 2007/38/ES o 
dovybavení těžkých 
nákladních vozidel 
registrovaných ve 
Společenství zrcátky.
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Or. en

Odůvodnění

Komise ve své zprávě Evropskému parlamentu a Radě o provádění směrnice 2007/38/ES o 
dovybavení těžkých nákladních vozidel registrovaných ve Společenství zrcátky uvedla, že 
většina členských států nemá žádné podrobné informace o počtu vozidel, které nesplnily 
technickou prohlídku kvůli tomu, že nevyhovovaly požadavkům na dodatečné vybavení. Tyto 
požadavky na dodatečné vybavení mají nicméně zásadní význam pro bezpečnost silničního 
provozu a měly by se stát součástí prohlídky.

Pozměňovací návrh 329
Bogusław Liberadzki

Návrh nařízení
Příloha II – položka 4.1.2

Znění navržené Komisí

4.1.2. Seřízení S použitím zařízení 
k zaměření světlometu 
nebo měřící stěny se určí 
vodorovné zaměření 
každého světlometu 
potkávacího světla.

Zaměření světlometu není 
v mezích stanovených 
v rámci požadavků(1).

Pozměňovací návrh Parlamentu

4.1.2. Zarovnání S použitím zařízení 
k zaměření světlometu a 
v příslušných případech 
též s použitím 
elektronického 
ovládacího zařízení 
umožňujícího ovládání 
dynamických funkcí se 
určí vodorovné a svislé 
zaměření každého 
světlometu potkávacího 
světla.

a) Zaměření světlometu 
není v mezích 
stanovených v rámci 
požadavků(1).

b) Zkontroluje se 
zarovnání, a zda funguje 
dynamický systém 
světlometu.

Or. en
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Pozměňovací návrh 330
Bogusław Liberadzki

Návrh nařízení
Příloha II – položka 4.1.3

Znění navržené Komisí

4.1.3. Spínače Vizuální kontrola a 
zkouška činnosti

a) Spínač nefunguje 
v souladu s požadavky(1)

(počet současně 
rozsvícených světlometů). 
b) Narušená funkce 
ovládacího zařízení.

Pozměňovací návrh Parlamentu

4.1.3. Spínače Vizuální kontrola a 
zkouška činnosti, 
v příslušných případech 
též za použití 
elektronického 
kontrolního zařízení.

a) Spínač nefunguje 
v souladu s požadavky(1)

(počet současně 
rozsvícených světlometů). 

b) Narušená funkce 
ovládacího zařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 331
Bogusław Liberadzki

Návrh nařízení
Příloha II – položka 4.1.5

Znění navržené Komisí

4.1.5. Korektory sklonu 
světlometů (jsou-li 
povinné) 

Případná vizuální
kontrola a zkouška 
činnosti

a) Zařízení nefunguje.

b) Ručně ovládané 
zařízení nelze ovládat ze 
sedadla řidiče.

Pozměňovací návrh Parlamentu

4.1.5. Korektory sklonu 
světlometů (jsou-li 
povinné) 

Vizuální kontrola a 
zkouška činnosti, 

a) Zařízení nefunguje.
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v příslušných případech 
též za použití 
elektronického 
ovládacího zařízení.

b) Ručně ovládané 
zařízení nelze ovládat ze 
sedadla řidiče.

Or. en

Pozměňovací návrh 332
Bogusław Liberadzki

Návrh nařízení
Příloha II – položka 4.3.2

Znění navržené Komisí

4.3.2. Spínače Vizuální kontrola a 
zkouška činnosti

a) Spínač nefunguje 
v souladu s požadavky(1).
b) Narušená funkce 
ovládacího zařízení.

Pozměňovací návrh Parlamentu

4.3.2. Spínače 
nouzových brzdových 
světel

Vizuální kontrola a 
zkouška činnosti za 
použití elektronického 
ovládacího zařízení 
umožňujícího měnit 
hodnotu vstupů na čidle 
brzdného pedálu a 
pozorováním ověřit 
fungování nouzových 
brzdných světel. 

a) Spínač nefunguje 
v souladu s požadavky(1).

b) Narušená funkce 
ovládacího zařízení.
c) Světla nouzového 
brždění jsou nefunkční 
nebo nefungují zcela 
správně.

Or. en

Pozměňovací návrh 333
Bogusław Liberadzki

Návrh nařízení
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Příloha II – položka 4.5.2

Znění navržené Komisí

4.5.2. Seřízení (X)(2)
Zkouška činnosti, použití 
zařízení k zaměření 
světlometu

Přední mlhovka není 
vodorovně seřízená, je-li 
osvětlení v rozhraní.

Pozměňovací návrh Parlamentu

4.5.2. Seřízení (X)(2)
Zkouška činnosti, použití 
zařízení k zaměření 
světlometu

Přední mlhovka není 
vodorovně a svisle
seřízená, je-li osvětlení 
v rozhraní.

Or. en

Pozměňovací návrh 334
Brian Simpson

Návrh nařízení
Příloha II – položka 5.2.2 – písm. e) (nové)

Znění navržené Komisí

5.2.2. Kola Vizuální kontrola obou 
stran každého kola, 
vozidlo se umístí nad 
montážní jámu nebo na 
zvedák.

a) Jakákoli prasklina nebo 
vada sváření.

(...)
Pozměňovací návrh Parlamentu

5.2.2. Kola Vizuální kontrola obou 
stran každého kola, 
vozidlo se umístí nad 
montážní jámu nebo na 
zvedák.

a) Jakákoli prasklina nebo 
vada sváření.

(...)
e) Kolo není slučitelné 
s hlavou kola.

Or. en

Odůvodnění

Vážné obavy, pokud jde oodpovědnost a bezpečnost, se týkají kol, která v důsledku toho, že 
jsou nasazena na nestandardní osy, neodpovídají normě nebo jsou poškozená. Zkoušení kol, 
která se neshodují s hlavou, by mělo být považováno za položku zásadního bezpečnostního 
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významu, a mělo by být tudíž zařazeno na seznam položek, které jsou během technické 
prohlídky předmětem zkoušení.

Pozměňovací návrh 335
Debora Serracchiani

Návrh nařízení
Příloha II – položka 5.2.3 – sloupec 2

Znění navržené Komisí

5.2.3. Pneumatiky Vizuální kontrola celé 
pneumatiky otočením kola 
nad zemí, vozidlo se 
umístí nad montážní jámu 
nebo na zvedák nebo se 
s vozidlem přejede nad 
montážní jámou dopředu 
a dozadu. 

Pozměňovací návrh Parlamentu

5.2.3. Pneumatiky Vizuální kontrola celé 
pneumatiky otočením kola 
nad zemí, vozidlo se 
umístí nad montážní jámu 
nebo na zvedák nebo se 
s vozidlem přejede nad 
montážní jámou dopředu 
a dozadu. 
Tlak pneumatiky se změří 
pomocí tlakoměru a 
porovná se s hodnotami, 
které uvádí výrobce.

Or. en

Odůvodnění

Tlak pneumatik nelze ověřit bez použití tlakoměru. Kontrolor musí provést srovnání toho, zda 
je tlak pneumatik v souladu s hodnotami, které doporučuje výrobce vozidla.

Pozměňovací návrh 336
Markus Ferber

Návrh nařízení
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Příloha II – položka 5.3.2 – sloupec 2

Znění navržené Komisí

5.3.2 Tlumiče pérování Vizuální kontrola, vozidlo 
se umístí nad montážní 
jámu nebo na zvedák 
nebo se použije zvláštní 
zařízení, pokud je 
k dispozici.

Pozměňovací návrh Parlamentu

5.3.2 Tlumiče pérování Vizuální kontrola, vozidlo 
se umístí nad montážní 
jámu nebo na zvedák.

Or. de

Pozměňovací návrh 337
Markus Ferber

Návrh nařízení
Příloha II – položka 5.3.2.1 – písm. b

Znění navržené Komisí

b) Dané minimální 
hodnoty nejsou splněny.

Pozměňovací návrh Parlamentu

b) Dané minimální 
hodnoty nejsou 
splněny.(pozn. pod čarou)
(Pozn. pod čarou) 
označuje položky, které se 
týkají stavu vozidla a jeho 
vhodnosti k používání 
v silničním provozu, ale 
v rámci technické 
prohlídky se nepovažují 
za zásadní.

Or. de

Pozměňovací návrh 338
Markus Ferber



AM\931822CS.doc 11/48 PE508.077v01-00

CS

Návrh nařízení
Příloha II – položka 7.11 – sloupec 1

Znění navržené Komisí

7.11 Počitadlo ujetých 
kilometrů, je-li 
instalováno

Pozměňovací návrh Parlamentu

7.11 Počitadlo ujetých 
kilometrů, je-li 
instalováno(pozn. pod 
čarou)
(Pozn. pod čarou) 
označuje položky, které se 
týkají stavu vozidla a jeho 
vhodnosti k používání v 
silničním provozu, ale 
v rámci technické 
prohlídky se nepovažují 
za zásadní.

Or. de

Pozměňovací návrh 339
Werner Kuhn

Návrh nařízení
Příloha II – položka 8.2.1.2

Znění navržené Komisí

8.2.1.2 Plynné emise Měření s použitím 
analyzátoru výfukových 
plynů v souladu 
s požadavky(1). U vozidel 
vybavených vhodným 
palubním diagnostickým 
systémem (OBD) lze 
alternativně zkontrolovat 
správnou funkci systému 
k omezení emisí zjištěním 
odpovídajícího údaje ze 
zařízení OBD a ověřením 
správné funkce systému 
OBD ve voze při měření 

a) Emise překračují 
určené hodnoty udané 
výrobcem; 
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emisí při volnoběžných 
otáčkách motoru 
v souladu s doporučeními 
výrobce pro stabilizaci 
motoru a dalšími 
požadavky(1).

b) nebo, nejsou-li tyto 
údaje k dispozici, je 
překročena povolená 
hodnota emisí CO
i) u vozidel, která nemají 
technicky pokročilý 
systém k omezení emisí,
– 4,5 %, nebo
– 3,5 %
podle data první registrace 
nebo použití uvedeného 
v požadavcích(1)

ii) u vozidel s technicky 
pokročilým systémem 
k omezení emisí,
– při volnoběžných 
otáčkách motoru: 0,5 %
– při vysokých 
volnoběžných otáčkách: 
0,3%
nebo 
– při volnoběžných 
otáčkách motoru: 0.3%6

– při vysokých 
volnoběžných otáčkách: 
0,2 %
podle data první registrace 
nebo použití uvedeného 
v požadavcích(1)

c) Lambda je mimo 
rozpětí 1± 0,03 nebo 
neodpovídá specifikaci 
výrobce.
d) Zjištění z OBD značí 
zjevně nesprávnou funkci.

Pozměňovací návrh Parlamentu

8.2.1.2 Plynné emise Měření s použitím 
analyzátoru výfukových 
plynů v souladu 
s požadavky(1) a u vozidel 

a) Emise překračují 
určené hodnoty udané 
výrobcem; 



AM\931822CS.doc 13/48 PE508.077v01-00

CS

vybavených palubním 
diagnostickým systémem 
(OBD) v souladu 
s požadavky(1) zjištěním 
údaje ze zařízení OBD a 
ověřením (ve stavu 
připravenosti) správné 
funkce systému OBD ve 
voze při měření emisí při 
volnoběžných otáčkách 
motoru v souladu s 
doporučeními výrobce a
dalšími požadavky(1).

b) nebo, nejsou-li tyto 
údaje k dispozici, je 
překročena povolená 
hodnota emisí CO
i) u vozidel, která nemají 
technicky pokročilý 
systém k omezení emisí,
– 4,5 %, nebo
– 3,5%
podle data první registrace 
nebo použití uvedeného 
v požadavcích(1)

ii) u vozidel s technicky 
pokročilým systémem 
k omezení emisí,
– při volnoběžných 
otáčkách motoru: 0,5 %
– při vysokých 
volnoběžných otáčkách: 
0,3%
nebo 
– při volnoběžných 
otáčkách motoru: 0,3 %6

– při vysokých 
volnoběžných otáčkách: 
0,2 %
nebo
– při volnoběžných 
otáčkách motoru: 
0,2 %(6a)

– při vysokých 
volnoběžných otáčkách: 
0,1 %(6a)

podle data první registrace 
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nebo použití uvedeného 
v požadavcích(1)

c) Lambda je mimo 
rozpětí 1± 0,03 nebo 
neodpovídá specifikaci 
výrobce.
d) Zjištění z OBD značí 
zjevně nesprávnou funkci.

(6a) Vozidla, jejichž typ byl schválen podle mezních hodnot v tabulce 1 přílohy I nařízení 
(ES) č. 715/2007 nebo která byla poprvé registrována nebo uvedena do provozu po 1. 
červenci 2002 (Euro 5).

Or. en

Pozměňovací návrh 340
Georges Bach

Návrh nařízení
Příloha II – položka 8.2.1.2 – sloupec 2

Znění navržené Komisí

8.2.1.2 Plynné emise Měření s použitím 
analyzátoru výfukových 
plynů v souladu 
s požadavky(1). U vozidel 
vybavených vhodným 
palubním diagnostickým 
systémem (OBD) lze 
alternativně zkontrolovat 
správnou funkci systému 
k omezení emisí zjištěním 
odpovídajícího údaje ze 
zařízení OBD a ověřením 
správné funkce systému 
OBD ve voze při měření 
emisí při volnoběžných 
otáčkách motoru 
v souladu s doporučeními 
výrobce pro stabilizaci 
motoru a dalšími 
požadavky(1).

Pozměňovací návrh Parlamentu

8.2.1.2 Plynné emise Měření s použitím 
analyzátoru výfukových 
plynů a u vozidel 
vybavených palubním 
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diagnostickým systémem 
(OBD) v souladu 
s požadavky(1) zjištěním 
údaje ze zařízení OBD a 
ověřením správné funkce 
systému OBD ve voze při 
měření emisí při 
volnoběžných otáčkách 
motoru v souladu s 
doporučeními výrobce a 
dalšími požadavky(1). I 
v případě kombinování se  
systémem OBD zůstává 
základní metodou měření 
emisí výfukových plynů 
vždy zkouška výfuku.

Or. en

Odůvodnění

Stávající definice zkoušky emisí, ve které se jako jedna z možností uvádí měření OBD, není 
vhodná. Kombinace zařízení pro měření výfuku a nástrojů měření OBD zahrnují všechny 
oblasti očekávatelných nedostatků systémů vozidla, které souvisejí s emisemi.

Pozměňovací návrh 341
Isabelle Durant

Návrh nařízení
Příloha II – položka 8.2.1.2

Znění navržené Komisí

8.2.1.2 Plynné emise Měření s použitím 
analyzátoru výfukových 
plynů v souladu 
s požadavky(1). U vozidel 
vybavených vhodným 
palubním diagnostickým 
systémem (OBD) lze 
alternativně zkontrolovat
správnou funkci systému 
k omezení emisí zjištěním 
odpovídajícího údaje ze 
zařízení OBD a ověřením 
správné funkce systému 
OBD ve voze při měření 

a) Emise překračují 
určené hodnoty udané 
výrobcem; 
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emisí při volnoběžných 
otáčkách motoru
v souladu s doporučeními 
výrobce pro stabilizaci 
motoru a dalšími 
požadavky(1).

b) nebo, nejsou-li tyto 
údaje k dispozici, je 
překročena povolená 
hodnota emisí CO
i) u vozidel, která nemají 
technicky pokročilý 
systém k omezení emisí,
– 4,5 %, nebo
– 3,5 %
podle data první registrace 
nebo použití uvedeného 
v požadavcích(1)

ii) u vozidel s technicky 
pokročilým systémem 
k omezení emisí,
– při volnoběžných 
otáčkách motoru: 0,5 %
– při vysokých 
volnoběžných otáčkách: 
0,3 %
nebo 
– při volnoběžných 
otáčkách motoru: 0,3 %6

– při vysokých 
volnoběžných otáčkách: 
0,2 %
podle data první registrace 
nebo použití uvedeného 
v požadavcích(1)

c) Lambda je mimo 
rozpětí 1± 0,03 nebo 
neodpovídá specifikaci 
výrobce.
d) Zjištění z OBD značí 
zjevně nesprávnou funkci.

Pozměňovací návrh Parlamentu

8.2.1.2 Plynné emise Měření s použitím 
analyzátoru výfukových 
plynů v souladu 
s požadavky(1). U vozidel 

a) Emise překračují 
určené hodnoty udané 
výrobcem; 
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vybavených vhodným 
palubním diagnostickým 
systémem (OBD) navíc 
také ověřením správné 
funkce nainstalovaného 
systému OBD při měření 
emisí v souladu 
s doporučeními výrobce 
pro stabilizaci motoru a 
dalšími požadavky(1).
Měření hodnot NOx 
prostřednictvím 
vhodného zařízení / 
náležitě vybaveného 
zařízení pro analýzu 
plynů, za využití 
stávajících metod 
výfukových zkoušek.

b) nebo, nejsou-li tyto 
údaje k dispozici, je 
překročena povolená 
hodnota emisí CO

i) u vozidel, která nemají 
technicky pokročilý 
systém k omezení emisí,
– 4,5 %, nebo
– 3,5 %
podle data první registrace 
nebo použití uvedeného
v požadavcích(1)

ii) u vozidel s technicky 
pokročilým systémem 
k omezení emisí,
– při volnoběžných 
otáčkách motoru: 0,5 %
– při vysokých 
volnoběžných otáčkách: 
0,3 %
nebo 
– při volnoběžných 
otáčkách motoru: 0,3 %6

– při vysokých 
volnoběžných otáčkách: 
0,2 %
podle data první registrace 
nebo použití uvedeného 
v požadavcích(1)

c) Lambda je mimo 
rozpětí 1± 0,03 nebo 
neodpovídá specifikaci 
výrobce.
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d) Při volnoběžných 
otáčkách motoru zjištění 
z OBD značí zjevně 
nesprávnou funkci.
Hodnota NOx není v 
souladu s požadavky nebo 
překračuje určené 
hodnoty stanovené 
výrobcem.

Or. en

Pozměňovací návrh 342
Bogusław Liberadzki, Oldřich Vlasák

Návrh nařízení
Příloha II – položka 8.2.1.2 – sloupec 2

Znění navržené Komisí

8.2.1.2 Plynné emise Měření s použitím 
analyzátoru výfukových 
plynů v souladu 
s požadavky(1). U vozidel 
vybavených vhodným 
palubním diagnostickým 
systémem (OBD) lze 
alternativně zkontrolovat 
správnou funkci systému 
k omezení emisí zjištěním 
odpovídajícího údaje ze 
zařízení OBD a ověřením 
správné funkce systému 
OBD ve voze při měření 
emisí při volnoběžných 
otáčkách motoru 
v souladu s doporučeními 
výrobce pro stabilizaci 
motoru a dalšími 
požadavky(1).

Pozměňovací návrh Parlamentu

8.2.1.2 Plynné emise Měření s použitím 
analyzátoru výfukových 
plynů v souladu 
s požadavky(1). I v případě 
kombinace se systémem 
OBD zůstává základní 
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metodou měření emisí 
výfukových plynů 
zkouška výfuku. 
U vozidel vybavených 
vhodným palubním 
diagnostickým systémem 
(OBD) lze zkontrolovat 
správnou funkci systému 
k omezení emisí zjištěním 
odpovídajícího údaje ze 
zařízení OBD a ověřením 
správné funkce systému 
OBD ve voze při měření 
emisí při volnoběžných 
otáčkách motoru 
v souladu s doporučeními 
výrobce pro stabilizaci 
motoru a dalšími 
požadavky(1).

Or. en

Odůvodnění

Systém OBD není zaručenou metodou hodnocení emisí; hodnota emisí proto musí být ověřena 
měřením u výfuku.

Pozměňovací návrh 343
Werner Kuhn

Návrh nařízení
Příloha II – položka 8.2.2.2

Znění navržené Komisí

8.2.2.2 Opacita
Tento požadavek se 
nevztahuje na vozidla 
registrovaná nebo 
uvedená do provozu před 
1. lednem 1980.

a) Měření opacity 
výfukového plynu při 
volné akceleraci (bez 
zatížení, od volnoběžných 
otáček do maximálních 
regulovaných otáček) s 
řadicí pákou převodovky 
v neutrálu a s rozpojenou 
spojkou.

a) Platí pro vozidla 
registrovaná nebo 
uvedená poprvé do 
provozu po datu 
stanoveném 
v požadavcích(1),

b) Stabilizace vozidla: opacita přesahuje úroveň 
uvedenou na štítku 
výrobce.
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1. Vozidla se mohou 
zkoušet bez stabilizace, 
ačkoliv z bezpečnostních 
důvodů by se mělo ověřit, 
že je motor teplý a je ve 
vyhovujícím 
mechanickém stavu.

b) Pokud tato 
informace není k dispozici 
nebo požadavky(1)

nepřipouštějí použití 
referenčních hodnot,

2. Požadavky na 
stabilizaci:

u motorů s atmosférickým 
sáním: 2,5 m-1,

i) Motor musí mít plnou 
provozní teplotu, 
například teplota oleje 
v motoru měřená 
snímačem v trubici měrky 
hladiny oleje musí být 
nejméně 80 °C, nebo musí 
mít běžnou provozní 
hodnotu, jestliže je nižší, 
nebo teplota bloku motoru 
měřená hladinou 
infračerveného záření 
musí mít nejméně 
ekvivalentní teplotu. 
Jestliže toto měření není 
proveditelné vzhledem ke 
konfiguraci vozidla, může 
se určit běžná provozní 
teplota motoru jiným 
způsobem, například z 
činnosti chladicího 
ventilátoru motoru.

u přeplňovaných motorů: 
3,0 m-1,

ii) Výfukový systém se 
propláchne nejméně třemi 
cykly volné akcelerace 
nebo rovnocenným 
způsobem.

nebo u vozidel 
specifikovaných v 
požadavcích(1) nebo 
poprvé registrovaných 
nebo poprvé uvedených 
do provozu po datu 
stanoveném 
v požadavcích(1),

c) Postup zkoušky: 1.5 m-1.1

Před začátkem každého 
cyklu volné akcelerace 
musí mít motor 
a popřípadě přeplňovací 
turbodmychadlo 
volnoběžné otáčky. 
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U vznětových motorů 
těžkých vozidel to 
znamená, že je nutno 
vyčkat nejméně 10 sekund 
po uvolnění pedálu 
akcelerátoru.
2. Na začátku každého 
cyklu volné akcelerace 
musí být pedál 
akcelerátoru plně 
sešlápnut rychle a 
rovnoměrně (v době kratší 
než jedna sekunda), avšak 
nenásilně, aby byla 
dosažena maximální 
dodávka ze vstřikovacího 
čerpadla.
3. Při každém cyklu volné 
akcelerace musí motor 
dosáhnout maximálních 
regulovaných otáček nebo 
u vozidel s automatickou 
převodovkou otáček 
specifikovaných 
výrobcem, nebo není-li 
tento údaj k dispozici, 
dvou třetin maximálních 
regulovaných otáček 
předtím, než je uvolněn 
pedál akcelerátoru. To lze 
zkontrolovat například 
sledováním otáček motoru 
nebo tak, že se od začátku 
sešlapování pedálu 
akcelerátoru do jeho 
uvolnění nechá uplynout 
dostatečná doba. 
U vozidel kategorií 1 a 2 
podle přílohy 1 by měla 
tato doba být nejméně dvě 
sekundy.
4. Zkouška se hodnotí 
jako nevyhovující jen 
tehdy, jestliže aritmetický 
průměr z nejméně tří 
posledních cyklů volné 
akcelerace přesahuje 
mezní hodnotu. Tato 
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hodnota se vypočte bez 
uvažování změřených 
hodnot, které se 
významně odchylují od 
střední hodnoty 
změřených hodnot, nebo 
se zjistí jiným způsobem 
statistického výpočtu, při 
kterém se uvažuje rozptyl 
měřených hodnot. 
Členské státy mohou 
omezit počet zkušebních 
cyklů.
5. S cílem zamezit 
zbytečnému zkoušení 
mohou členské státy 
hodnotit jako 
nevyhovující vozidla, 
u nichž měřené hodnoty 
výrazně přesahují mezní 
hodnoty po méně než 
třech cyklech volné 
akcelerace nebo po 
proplachovacích cyklech. 
S cílem zamezit 
zbytečnému zkoušení 
rovněž mohou členské 
státy hodnotit jako 
vyhovující vozidla, 
u nichž měřené hodnoty 
jsou výrazně menší než 
mezní hodnoty po méně 
než třech cyklech volné 
akcelerace nebo po 
proplachovacích cyklech.

Pozměňovací návrh Parlamentu

8.2.2.2 Opacita
Tento požadavek se 
nevztahuje na vozidla 
registrovaná nebo 
uvedená do provozu před 
1. lednem 1980.

a) Měření opacity 
výfukového plynu při 
volné akceleraci (bez 
zatížení, od volnoběžných 
otáček do maximálních 
regulovaných otáček) s 
řadicí pákou převodovky 
v neutrálu a s rozpojenou 
spojkou a u vozidel 
vybavených palubním 

a) Platí pro vozidla 
registrovaná nebo 
uvedená poprvé do 
provozu po datu 
stanoveném 
v požadavcích(1),
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diagnostickým systémem 
(OBD) v souladu s 
požadavky(1) zjištěním 
údaje ze zařízení OBD a 
ověřením (ve stavu 
připravenosti) správné 
funkce systému OBD ve 
voze při měření emisí při 
volnoběžných otáčkách 
motoru v souladu s 
doporučeními výrobce a 
dalšími požadavky(1). 
b) Stabilizace vozidla: opacita přesahuje úroveň 

uvedenou na štítku 
výrobce.

1. Vozidla se mohou 
zkoušet bez stabilizace, 
ačkoliv z bezpečnostních 
důvodů by se mělo ověřit, 
že je motor teplý a je ve 
vyhovujícím 
mechanickém stavu.

b) Pokud tato informace 
není k dispozici nebo 
požadavky(1) nepřipouštějí 
použití referenčních 
hodnot,

2. Požadavky na 
stabilizaci:

u motorů s atmosférickým 
sáním: 2,5 m-1,

i) Motor musí mít plnou 
provozní teplotu, 
například teplota oleje 
v motoru měřená 
snímačem v trubici měrky 
hladiny oleje musí být 
nejméně 80 °C, nebo musí 
mít běžnou provozní 
hodnotu, jestliže je nižší, 
nebo teplota bloku motoru 
měřená hladinou 
infračerveného záření 
musí mít nejméně 
ekvivalentní teplotu. 
Jestliže toto měření není 
proveditelné vzhledem ke 
konfiguraci vozidla, může 
se určit běžná provozní 
teplota motoru jiným 
způsobem, například z 
činnosti chladicího 
ventilátoru motoru.

u přeplňovaných motorů: 
3,0 m-1,

ii) výfukový systém se 
propláchne nejméně třemi 

nebo u vozidel 
specifikovaných v 
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cykly volné akcelerace 
nebo rovnocenným 
způsobem.

požadavcích(1) nebo 
poprvé registrovaných 
nebo poprvé uvedených 
do provozu po datu 
stanoveném 
v požadavcích(1),

c) Postup zkoušky: 1.5 m-1.7
Před začátkem každého 
cyklu volné akcelerace 
musí mít motor 
a popřípadě přeplňovací 
turbodmychadlo 
volnoběžné otáčky. 
U vznětových motorů 
těžkých vozidel to 
znamená, že je nutno 
vyčkat nejméně 10 sekund 
po uvolnění pedálu 
akcelerátoru.

nebo

2. Na začátku každého 
cyklu volné akcelerace 
musí být pedál 
akcelerátoru plně 
sešlápnut rychle a 
rovnoměrně (v době kratší 
než jedna sekunda), avšak 
nenásilně, aby byla 
dosažena maximální 
dodávka ze vstřikovacího 
čerpadla.

0,5 m-1 (6a)

3. Při každém cyklu volné 
akcelerace musí motor 
dosáhnout maximálních 
regulovaných otáček nebo 
u vozidel s automatickou 
převodovkou otáček 
specifikovaných 
výrobcem, nebo není-li 
tento údaj k dispozici, 
dvou třetin maximálních 
regulovaných otáček 
předtím, než je uvolněn 
pedál akcelerátoru. To lze 
zkontrolovat například 
sledováním otáček motoru 
nebo tak, že se od začátku 
sešlapování pedálu 
akcelerátoru do jeho



AM\931822CS.doc 25/48 PE508.077v01-00

CS

uvolnění nechá uplynout 
dostatečná doba. 
U vozidel kategorií 1 a 2 
podle přílohy 1 by měla 
tato doba být nejméně dvě 
sekundy.
4. Zkouška se hodnotí 
jako nevyhovující jen 
tehdy, jestliže aritmetický 
průměr z nejméně tří 
posledních cyklů volné 
akcelerace přesahuje 
mezní hodnotu. Tato 
hodnota se vypočte bez 
uvažování změřených 
hodnot, které se 
významně odchylují od 
střední hodnoty 
změřených hodnot. 
Členské státy mohou 
omezit počet zkušebních 
cyklů.
5. S cílem zamezit 
zbytečnému zkoušení 
mohou členské státy 
hodnotit jako 
nevyhovující vozidla, 
u nichž měřené hodnoty 
výrazně přesahují mezní 
hodnoty po méně než 
třech cyklech volné 
akcelerace nebo po 
proplachovacích cyklech. 
S cílem zamezit 
zbytečnému zkoušení 
rovněž mohou členské 
státy hodnotit jako 
vyhovující vozidla, 
u nichž měřené hodnoty 
jsou výrazně menší než 
mezní hodnoty po méně 
než třech cyklech volné 
akcelerace nebo po 
proplachovacích cyklech.

(6a) Vozidla, jejichž typ byl schválen podle mezních hodnot v tabulce 1 přílohy I nařízení 
(ES) č. 715/2007 nebo která byla poprvé registrována nebo uvedena do provozu po 
1. červenci 2002 (Euro 5).
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Or. en

Pozměňovací návrh 344
Georges Bach

Návrh nařízení
Příloha II – položka 8.2.2.2 – sloupec 2 – písm. a

Znění navržené Komisí

8.2.2.2 Opacita
Tento požadavek se 
nevztahuje na vozidla 
registrovaná nebo 
uvedená do provozu před 
1. lednem 1980.

a) Měření opacity 
výfukového plynu při 
volné akceleraci (bez 
zatížení, od volnoběžných 
otáček do maximálních 
regulovaných otáček) s 
řadicí pákou převodovky 
v neutrálu a s rozpojenou 
spojkou.

Pozměňovací návrh Parlamentu

8.2.2.2 Opacita
Tento požadavek se 
nevztahuje na vozidla 
registrovaná nebo 
uvedená do provozu před 
1. lednem 1980.

a) Měření opacity 
výfukového plynu při 
volné akceleraci (bez 
zatížení, od volnoběžných 
otáček do maximálních 
regulovaných otáček) s 
řadicí pákou převodovky 
v neutrálu a s rozpojenou 
spojkou. I v případě 
kombinace se systémem 
OBD zůstává základní 
metodou měření emisí 
výfukových plynů vždy 
zkouška výfuku. 

Or. en

Odůvodnění

Stávající definice zkoušky emisí, ve které se jako jedna z možností uvádí měření OBD, není 
vhodná. Kombinace zařízení pro měření výfuku a nástrojů měření OBD zahrnují všechny 
oblasti předpokládatelných nedostatků systémů vozidla, které souvisejí s emisemi.

Pozměňovací návrh 345
Isabelle Durant
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Návrh nařízení
Příloha II – položka 8.2.2.2

Znění navržené Komisí

8.2.2.2 Opacita
Tento požadavek se 
nevztahuje na vozidla 
registrovaná nebo 
uvedená do provozu před 
1. lednem 1980.

a) Měření opacity 
výfukového plynu při 
volné akceleraci (bez 
zatížení, od volnoběžných 
otáček do maximálních 
regulovaných otáček) s 
řadicí pákou převodovky 
v neutrálu a s rozpojenou 
spojkou.

a) Platí pro vozidla 
registrovaná nebo 
uvedená poprvé do 
provozu po datu 
stanoveném 
v požadavcích(1),

b) Stabilizace vozidla: opacita přesahuje úroveň 
uvedenou na štítku 
výrobce.

1. Vozidla se mohou 
zkoušet bez stabilizace, 
ačkoliv z bezpečnostních 
důvodů by se mělo ověřit, 
že je motor teplý a je ve 
vyhovujícím 
mechanickém stavu.

b) Pokud tato informace 
není k dispozici nebo 
požadavky(1) nepřipouštějí 
použití referenčních 
hodnot,

2. Požadavky na 
stabilizaci:

u motorů s atmosférickým 
sáním: 2,5 m-1,

i) Motor musí mít plnou 
provozní teplotu, 
například teplota oleje 
v motoru měřená 
snímačem v trubici měrky 
hladiny oleje musí být 
nejméně 80 °C, nebo musí 
mít běžnou provozní 
hodnotu, jestliže je nižší, 
nebo teplota bloku motoru 
měřená hladinou 
infračerveného záření 
musí mít nejméně 
ekvivalentní teplotu. 
Jestliže toto měření není 
proveditelné vzhledem ke 
konfiguraci vozidla, může 
se určit běžná provozní 
teplota motoru jiným 
způsobem, například z 
činnosti chladicího 

u přeplňovaných motorů: 
3,0 m-1,
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ventilátoru motoru.
ii) výfukový systém se 
propláchne nejméně třemi 
cykly volné akcelerace 
nebo rovnocenným 
způsobem.

nebo u vozidel 
specifikovaných v 
požadavcích(1) nebo 
poprvé registrovaných 
nebo poprvé uvedených 
do provozu po datu 
stanoveném 
v požadavcích(1),

c) Postup zkoušky: 1,5 m-1.7

Před začátkem každého 
cyklu volné akcelerace 
musí mít motor 
a popřípadě přeplňovací 
turbodmychadlo 
volnoběžné otáčky. 
U vznětových motorů 
těžkých vozidel to 
znamená, že je nutno 
vyčkat nejméně 10 sekund 
po uvolnění pedálu 
akcelerátoru.
2. Na začátku každého 
cyklu volné akcelerace 
musí být pedál 
akcelerátoru plně 
sešlápnut rychle a 
rovnoměrně (v době kratší 
než jedna sekunda), avšak 
nenásilně, aby byla 
dosažena maximální
dodávka ze vstřikovacího 
čerpadla.
3. Při každém cyklu volné 
akcelerace musí motor 
dosáhnout maximálních 
regulovaných otáček nebo 
u vozidel s automatickou 
převodovkou otáček 
specifikovaných 
výrobcem, nebo není-li 
tento údaj k dispozici, 
dvou třetin maximálních 
regulovaných otáček 
předtím, než je uvolněn 
pedál akcelerátoru. To lze 
zkontrolovat například 
sledováním otáček motoru 
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nebo tak, že se od začátku 
sešlapování pedálu 
akcelerátoru do jeho 
uvolnění nechá uplynout 
dostatečná doba. 
U vozidel kategorií 1 a 2 
podle přílohy 1 by měla 
tato doba být nejméně dvě 
sekundy.
4. Zkouška se hodnotí 
jako nevyhovující jen 
tehdy, jestliže aritmetický 
průměr z nejméně tří 
posledních cyklů volné 
akcelerace přesahuje 
mezní hodnotu. Tato 
hodnota se vypočte bez 
uvažování změřených 
hodnot, které se 
významně odchylují od 
střední hodnoty 
změřených hodnot, nebo 
se zjistí jiným způsobem 
statistického výpočtu, při 
kterém se uvažuje rozptyl 
měřených hodnot. 
Členské státy mohou 
omezit počet zkušebních 
cyklů.
5. S cílem zamezit 
zbytečnému zkoušení 
mohou členské státy 
hodnotit jako 
nevyhovující vozidla, 
u nichž měřené hodnoty 
výrazně přesahují mezní 
hodnoty po méně než 
třech cyklech volné 
akcelerace nebo po 
proplachovacích cyklech. 
S cílem zamezit 
zbytečnému zkoušení 
rovněž mohou členské 
státy hodnotit jako 
vyhovující vozidla, 
u nichž měřené hodnoty 
jsou výrazně menší než 
mezní hodnoty po méně 
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než třech cyklech volné 
akcelerace nebo po 
proplachovacích cyklech.

Pozměňovací návrh Parlamentu

8.2.2.2 Opacita
Tento požadavek se 
nevztahuje na vozidla 
registrovaná nebo 
uvedená do provozu před 
1. lednem 1980.

a) Měření opacity 
výfukového plynu při 
volné akceleraci (bez 
zatížení, od volnoběžných 
otáček do maximálních 
regulovaných otáček) s 
řadicí pákou převodovky 
v neutrálu a s rozpojenou 
spojkou.

a) Platí pro vozidla 
registrovaná nebo 
uvedená poprvé do 
provozu po datu 
stanoveném 
v požadavcích(1),

b) Stabilizace vozidla: opacita přesahuje úroveň 
uvedenou na štítku 
výrobce.

1. Vozidla se mohou 
zkoušet bez stabilizace, 
ačkoliv z bezpečnostních 
důvodů by se mělo ověřit, 
že je motor teplý a je ve 
vyhovujícím 
mechanickém stavu.

b) Pokud tato informace 
není k dispozici nebo 
požadavky(1) nepřipouštějí 
použití referenčních 
hodnot,

2. Požadavky na 
stabilizaci:

u motorů s atmosférickým 
sáním: 2,5 m-1,

i) Motor musí mít plnou 
provozní teplotu, 
například teplota oleje 
v motoru měřená 
snímačem v trubici měrky 
hladiny oleje musí být 
nejméně 80 °C, nebo musí 
mít běžnou provozní 
hodnotu, jestliže je nižší, 
nebo teplota bloku motoru 
měřená hladinou 
infračerveného záření 
musí mít nejméně 
ekvivalentní teplotu. 
Jestliže toto měření není 
proveditelné vzhledem ke 
konfiguraci vozidla, může 
se určit běžná provozní 
teplota motoru jiným 
způsobem, například z 
činnosti chladicího 

u přeplňovaných motorů: 
3,0 m-1,
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ventilátoru motoru.
ii) výfukový systém se 
propláchne nejméně třemi 
cykly volné akcelerace 
nebo rovnocenným 
způsobem.

nebo u vozidel 
specifikovaných v 
požadavcích(1) nebo 
poprvé registrovaných 
nebo poprvé uvedených 
do provozu po datu 
stanoveném 
v požadavcích(1),

c) Postup zkoušky: 1.5 m-1.7

Před začátkem každého 
cyklu volné akcelerace 
musí mít motor 
a popřípadě přeplňovací 
turbodmychadlo 
volnoběžné otáčky. 
U vznětových motorů 
těžkých vozidel to 
znamená, že je nutno 
vyčkat nejméně 10 sekund 
po uvolnění pedálu 
akcelerátoru.

nebo

2. Na začátku každého 
cyklu volné akcelerace 
musí být pedál 
akcelerátoru plně 
sešlápnut rychle a 
rovnoměrně (v době kratší 
než jedna sekunda), avšak 
nenásilně, aby byla 
dosažena maximální 
dodávka ze vstřikovacího 
čerpadla.

0,2m-1

3. Při každém cyklu volné 
akcelerace musí motor 
dosáhnout maximálních 
regulovaných otáček nebo 
u vozidel s automatickou 
převodovkou otáček 
specifikovaných 
výrobcem, nebo není-li 
tento údaj k dispozici, 
dvou třetin maximálních 
regulovaných otáček 
předtím, než je uvolněn 
pedál akcelerátoru. To lze 
zkontrolovat například 
sledováním otáček motoru 
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nebo tak, že se od začátku 
sešlapování pedálu 
akcelerátoru do jeho 
uvolnění nechá uplynout 
dostatečná doba. 
U vozidel kategorií 1 a 2 
podle přílohy 1 by měla 
tato doba být nejméně dvě 
sekundy.
4. Zkouška se hodnotí 
jako nevyhovující jen 
tehdy, jestliže aritmetický 
průměr z nejméně tří 
posledních cyklů volné 
akcelerace přesahuje 
mezní hodnotu. Tato 
hodnota se vypočte bez 
uvažování změřených 
hodnot, které se 
významně odchylují od 
střední hodnoty 
změřených hodnot. 
Členské státy mohou 
omezit počet zkušebních 
cyklů.
5. S cílem zamezit 
zbytečnému zkoušení 
mohou členské státy 
hodnotit jako 
nevyhovující vozidla, 
u nichž měřené hodnoty 
výrazně přesahují mezní 
hodnoty po méně než 
třech cyklech volné 
akcelerace nebo po 
proplachovacích cyklech. 
S cílem zamezit 
zbytečnému zkoušení 
rovněž mohou členské 
státy hodnotit jako 
vyhovující vozidla, 
u nichž měřené hodnoty 
jsou výrazně menší než 
mezní hodnoty po méně 
než třech cyklech volné 
akcelerace nebo po 
proplachovacích cyklech.
Měření hodnot NOx a Hodnoty NOx nebo 
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množství částic 
prostřednictvím 
vhodného zařízení / 
náležitě vybaveného 
zařízení pro analýzu 
plynů, za využití 
stávajících metod 
zkoušení výfuku při volné 
akceleraci.

množství částic nejsou v 
souladu s požadavky nebo 
překračují určené 
hodnoty stanovené 
výrobcem.

Or. en

Pozměňovací návrh 346
Markus Ferber

Návrh nařízení
Příloha II – položka 8.2.2.2 – sloupec 2 – písm. a

Znění navržené Komisí

8.2.2.2 Opacita a) Měření opacity 
výfukového plynu při 
volné akceleraci (bez 
zatížení, od volnoběžných 
otáček do maximálních 
regulovaných otáček) s 
řadicí pákou převodovky 
v neutrálu a s rozpojenou 
spojkou.

Tento požadavek se 
nevztahuje na vozidla 
registrovaná nebo 
uvedená do provozu před 
1. lednem 1980.

Pozměňovací návrh Parlamentu

8.2.2.2 Opacita a) Měření opacity 
výfukového plynu při 
volné akceleraci (bez 
zatížení, od volnoběžných 
otáček do maximálních 
regulovaných otáček) s 
řadicí pákou převodovky 
v neutrálu a s rozpojenou 
spojkou. U vozidel 
vybavených vhodným 
palubním diagnostickým 
systémem (OBD) lze 
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alternativně zkontrolovat 
bezchybné fungování 
zjištěním odpovídajícího 
údaje ze zařízení OBD. 

Tento požadavek se 
nevztahuje na vozidla 
registrovaná nebo 
uvedená do provozu před 
1. lednem 1980.

Or. de

Pozměňovací návrh 347
Bogusław Liberadzki, Oldřich Vlasák

Návrh nařízení
Příloha II – položka 8.2.2.2

Znění navržené Komisí

8.2.2.2 Opacita
Tento požadavek se 
nevztahuje na vozidla 
registrovaná nebo 
uvedená do provozu před 
1. lednem 1980.

a) Měření opacity 
výfukového plynu při 
volné akceleraci (bez 
zatížení, od volnoběžných 
otáček do maximálních 
regulovaných otáček) s 
řadicí pákou převodovky 
v neutrálu a s rozpojenou 
spojkou.

a) Platí pro vozidla 
registrovaná nebo 
uvedená poprvé do 
provozu po datu 
stanoveném 
v požadavcích(1),

b) Stabilizace vozidla: opacita přesahuje úroveň 
uvedenou na štítku 
výrobce.

1. Vozidla se mohou 
zkoušet bez stabilizace, 
ačkoliv z bezpečnostních 
důvodů by se mělo ověřit, 
že je motor teplý a je ve 
vyhovujícím 
mechanickém stavu.

b) Pokud tato informace 
není k dispozici nebo 
požadavky(1) nepřipouštějí 
použití referenčních 
hodnot,

2. Požadavky na 
stabilizaci:

u motorů s atmosférickým
sáním: 2,5 m-1,

i) Motor musí mít plnou 
provozní teplotu, 
například teplota oleje 
v motoru měřená 

u přeplňovaných motorů: 
3,0 m-1,
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snímačem v trubici měrky 
hladiny oleje musí být 
nejméně 80 °C, nebo musí 
mít běžnou provozní 
hodnotu, jestliže je nižší, 
nebo teplota bloku motoru 
měřená hladinou 
infračerveného záření 
musí mít nejméně 
ekvivalentní teplotu. 
Jestliže toto měření není 
proveditelné vzhledem ke 
konfiguraci vozidla, může 
se určit běžná provozní 
teplota motoru jiným 
způsobem, například z 
činnosti chladicího 
ventilátoru motoru.
ii) Výfukový systém se 
propláchne nejméně třemi 
cykly volné akcelerace 
nebo rovnocenným 
způsobem.

nebo u vozidel 
specifikovaných v 
požadavcích(1) nebo 
poprvé registrovaných 
nebo poprvé uvedených 
do provozu po datu 
stanoveném
v požadavcích(1),

c) Postup zkoušky: 1,5 m-1. 
Před začátkem každého 
cyklu volné akcelerace 
musí mít motor 
a popřípadě přeplňovací 
turbodmychadlo 
volnoběžné otáčky. 
U vznětových motorů 
těžkých vozidel to 
znamená, že je nutno 
vyčkat nejméně 10 sekund 
po uvolnění pedálu 
akcelerátoru.
2. Na začátku každého 
cyklu volné akcelerace 
musí být pedál 
akcelerátoru plně 
sešlápnut rychle a 
rovnoměrně (v době kratší 
než jedna sekunda), avšak 
nenásilně, aby byla 
dosažena maximální 
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dodávka ze vstřikovacího 
čerpadla.
3. Při každém cyklu volné 
akcelerace musí motor 
dosáhnout maximálních 
regulovaných otáček nebo 
u vozidel s automatickou 
převodovkou otáček 
specifikovaných 
výrobcem, nebo není-li 
tento údaj k dispozici, 
dvou třetin maximálních 
regulovaných otáček 
předtím, než je uvolněn 
pedál akcelerátoru. To lze 
zkontrolovat například 
sledováním otáček motoru 
nebo tak, že se od začátku 
sešlapování pedálu 
akcelerátoru do jeho 
uvolnění nechá uplynout 
dostatečná doba. 
U vozidel kategorií 1 a 2 
podle přílohy 1 by měla 
tato doba být nejméně dvě 
sekundy.
4. Zkouška se hodnotí 
jako nevyhovující jen 
tehdy, jestliže aritmetický 
průměr z nejméně tří 
posledních cyklů volné 
akcelerace přesahuje 
mezní hodnotu. Tato 
hodnota se vypočte bez 
uvažování změřených 
hodnot, které se 
významně odchylují od 
střední hodnoty 
změřených hodnot, nebo 
se zjistí jiným způsobem 
statistického výpočtu, při 
kterém se uvažuje rozptyl 
měřených hodnot. 
Členské státy mohou 
omezit počet zkušebních 
cyklů.
5. S cílem zamezit 
zbytečnému zkoušení 



AM\931822CS.doc 37/48 PE508.077v01-00

CS

mohou členské státy 
hodnotit jako 
nevyhovující vozidla, 
u nichž měřené hodnoty 
výrazně přesahují mezní 
hodnoty po méně než 
třech cyklech volné 
akcelerace nebo po 
proplachovacích cyklech. 
S cílem zamezit 
zbytečnému zkoušení 
rovněž mohou členské 
státy hodnotit jako 
vyhovující vozidla, 
u nichž měřené hodnoty 
jsou výrazně menší než 
mezní hodnoty po méně 
než třech cyklech volné 
akcelerace nebo po 
proplachovacích cyklech.

Pozměňovací návrh Parlamentu

8.2.2.2 Opacita
Tento požadavek se 
nevztahuje na vozidla 
registrovaná nebo 
uvedená do provozu před 
1. lednem 1980.

a) Měření opacity 
výfukového plynu při 
volné akceleraci (bez 
zatížení, od volnoběžných 
otáček do maximálních 
regulovaných otáček) s 
řadicí pákou převodovky 
v neutrálu a s rozpojenou 
spojkou. I v případě 
kombinace se systémem 
OBD zůstává základní 
metodou měření emisí 
výfukových plynů 
zkouška výfuku.

a) Platí pro vozidla 
registrovaná nebo 
uvedená poprvé do 
provozu po datu 
stanoveném 
v požadavcích(1),

b) Stabilizace vozidla: opacita přesahuje úroveň 
uvedenou na štítku 
výrobce.

1. Vozidla se mohou 
zkoušet bez stabilizace, 
ačkoliv z bezpečnostních 
důvodů by se mělo ověřit, 
že je motor teplý a je ve 
vyhovujícím 
mechanickém stavu.

b) Pokud tato informace 
není k dispozici nebo 
požadavky(1) nepřipouštějí 
použití referenčních 
hodnot,

2. Požadavky na u motorů s atmosférickým 
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stabilizaci: sáním: 2,5 m-1,
i) Motor musí mít plnou 
provozní teplotu, 
například teplota oleje 
v motoru měřená 
snímačem v trubici měrky 
hladiny oleje musí být 
nejméně 80 °C, nebo musí 
mít běžnou provozní 
hodnotu, jestliže je nižší, 
nebo teplota bloku motoru 
měřená hladinou 
infračerveného záření 
musí mít nejméně 
ekvivalentní teplotu. 
Jestliže toto měření není 
proveditelné vzhledem ke 
konfiguraci vozidla, může 
se určit běžná provozní 
teplota motoru jiným 
způsobem, například z 
činnosti chladicího 
ventilátoru motoru.

u přeplňovaných motorů: 
3,0 m-1,

ii) výfukový systém se 
propláchne nejméně třemi 
cykly volné akcelerace 
nebo rovnocenným 
způsobem.

nebo u vozidel 
specifikovaných v 
požadavcích(1) nebo 
poprvé registrovaných 
nebo poprvé uvedených 
do provozu po datu 
stanoveném 
v požadavcích(1),

c) Postup zkoušky: 1,5 m-1.7

Před začátkem každého 
cyklu volné akcelerace 
musí mít motor 
a popřípadě přeplňovací 
turbodmychadlo 
volnoběžné otáčky. 
U vznětových motorů 
těžkých vozidel to 
znamená, že je nutno 
vyčkat nejméně 10 sekund 
po uvolnění pedálu 
akcelerátoru.

nebo

2. Na začátku každého 
cyklu volné akcelerace 
musí být pedál 
akcelerátoru plně 

0,2 m-1
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sešlápnut rychle a 
rovnoměrně (v době kratší 
než jedna sekunda), avšak 
nenásilně, aby byla 
dosažena maximální 
dodávka ze vstřikovacího 
čerpadla.
3. Při každém cyklu volné 
akcelerace musí motor 
dosáhnout maximálních 
regulovaných otáček nebo 
u vozidel s automatickou 
převodovkou otáček 
specifikovaných 
výrobcem, nebo není-li 
tento údaj k dispozici, 
dvou třetin maximálních 
regulovaných otáček 
předtím, než je uvolněn 
pedál akcelerátoru. To lze 
zkontrolovat například 
sledováním otáček motoru 
nebo tak, že se od začátku 
sešlapování pedálu 
akcelerátoru do jeho 
uvolnění nechá uplynout 
dostatečná doba. 
U vozidel kategorií 1 a 2 
podle přílohy 1 by měla 
tato doba být nejméně dvě 
sekundy.
4. Zkouška se hodnotí 
jako nevyhovující jen 
tehdy, jestliže aritmetický 
průměr z nejméně tří 
posledních cyklů volné 
akcelerace přesahuje 
mezní hodnotu. Tato 
hodnota se vypočte bez 
uvažování změřených 
hodnot, které se 
významně odchylují od 
střední hodnoty 
změřených hodnot. 
Členské státy mohou 
omezit počet zkušebních 
cyklů.
5. S cílem zamezit 



PE508.077v01-00 40/48 AM\931822CS.doc

CS

zbytečnému zkoušení 
mohou členské státy 
hodnotit jako 
nevyhovující vozidla, 
u nichž měřené hodnoty 
výrazně přesahují mezní 
hodnoty po méně než 
třech cyklech volné 
akcelerace nebo po 
proplachovacích cyklech. 
S cílem zamezit 
zbytečnému zkoušení 
rovněž mohou členské 
státy hodnotit jako 
vyhovující vozidla, 
u nichž měřené hodnoty 
jsou výrazně menší než 
mezní hodnoty po méně 
než třech cyklech volné 
akcelerace nebo po 
proplachovacích cyklech.

Or. en

Odůvodnění

Systém OBD není zaručenou metodou hodnocení emisí; hodnota emisí proto musí být ověřena 
měřením u výfuku. V zájmu dosažení přesných a harmonizovaných výsledků zkoušek v celé 
Evropě by formulace, která odkazuje na statistický výpočet, „při kterém se uvažuje rozptyl 
měřených hodnot“, měla být vypuštěna.

Pozměňovací návrh 348
Brian Simpson

Návrh nařízení
Příloha III – položka 1.8. písm. a

Znění navržené Komisí

1.8 Brzdová kapalina a) Bod varu brzdové 
kapaliny je příliš nízký 
nebo obsah vody příliš 
vysoký.

Pozměňovací návrh Parlamentu

1.8 Brzdová kapalina a) Bod varu brzdové 
kapaliny je příliš nízký.

Or. en
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Odůvodnění

Je důležité, aby zkoušky brzdové kapaliny byly přesné a nedocházelo se tak k zavádějícím, 
nebo dokonce nebezpečným výsledkům.

Pozměňovací návrh 349
Brian Simpson

Návrh nařízení
Příloha III – položka 5.2.2. – písm. e (nové)

Znění navržené Komisí

Me
nší 
ned
osta
tek

Záv
ažn
ý 
ned
osta
tek

Neb
ezp
ečn
ý 
ned
osta
tek

5.2.2. Kola a) Jakákoli prasklina nebo 
vada sváření.

x

(...)
Pozměňovací návrh Parlamentu

Me
nší 
ned
osta
tek

Záv
ažn
ý 
ned
osta
tek

Neb
ezp
ečn
ý 
ned
osta
tek

5.2.2. Kola a) Jakákoli prasklina nebo 
vada sváření.

x

(...)
e) Kolo není slučitelné 
s hlavou kola.

x

Or. en

Odůvodnění

Vážné obavy, pokud jde oodpovědnost a bezpečnost, se týkají kol, která v důsledku toho, že 
jsou nasazena na nestandardní osy, neodpovídají normě nebo jsou poškozena. Zkoušení kol, 
která se neshodují s hlavou, by mělo být považováno za položku zásadního bezpečnostního 
významu, a mělo by být tudíž zařazeno na seznam položek, které jsou během technické 
prohlídky předmětem zkoušení.
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Pozměňovací návrh 350
Debora Serracchiani

Návrh nařízení
Příloha III – položka 5.2.3.

Znění navržené Komisí

Me
nší 
ned
osta
tek

Záv
ažn
ý 
ned
osta
tek

Neb
ezp
ečn
ý 
ned
osta
tek

5.2.3. Pneumatiky a) Velikost pneumatiky, 
únosnost, značka 
schválení nebo kategorie 
rychlosti není v souladu s 
požadavky(1) a má vliv na 
bezpečnost silničního 
provozu.

x

Nedostatečná únosnost 
nebo kategorie rychlosti 
pro skutečné použití, 
pneumatika se dotýká 
jiných pevných částí 
vozidla, takže je ohrožena 
bezpečnost jízdy.

x

b) Pneumatiky na téže 
nápravě nebo na dvojitých 
kolech jsou různé 
velikosti.

x

c) Pneumatiky na téže 
nápravě jsou různé 
konstrukce 
(radiální/diagonální).

x

d) Jakékoli závažné 
poškození nebo proříznutí 
pneumatiky.

x

Kord pneumatiky je 
viditelný nebo poškozený.

x

e) Hloubka vzorku 
pneumatiky není v 
souladu s požadavky(1).

x

Hloubka vzorku 
pneumatiky dosahuje 
méně než 80 % 

x
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požadované hodnoty.
f) Pneumatika dře o jiné 
části (ohebná zařízení 
proti rozstřiku).

x

Pneumatika dře o jiné 
části (není ohrožena 
bezpečnost jízdy).

x

g) Pneumatiky s 
obnoveným drážkováním 
nejsou v souladu 
s požadavky(1).

x

Narušená ochranná 
kordová vrstva.

x

h) Vadná funkce systému 
sledování tlaku vzduchu. 

x

Zjevně nefunguje. x
Pozměňovací návrh Parlamentu

Me
nší 
ned
osta
tek

Záv
ažn
ý 
ned
osta
tek

Neb
ezp
ečn
ý 
ned
osta
tek

5.2.3. Pneumatiky a) Velikost pneumatiky, 
únosnost, značka 
schválení nebo kategorie 
rychlosti není v souladu s 
požadavky(1) a má vliv na 
bezpečnost silničního 
provozu.

x

Nedostatečná únosnost 
nebo kategorie rychlosti 
pro skutečné použití, 
pneumatika se dotýká 
jiných pevných částí 
vozidla, takže je ohrožena 
bezpečnost jízdy.

x

b) Pneumatiky na téže 
nápravě nebo na dvojitých 
kolech jsou různé 
velikosti.

x

c) Pneumatiky na téže 
nápravě jsou různé 
konstrukce 
(radiální/diagonální).

x
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d) Jakékoli závažné 
poškození nebo proříznutí 
pneumatiky.

x

Kord pneumatiky je 
viditelný nebo poškozený.

x

e) Indikátor opotřebení 
vzorku pneumatiky je 
viditelný.

x

Pneumatika má zákonem 
stanovenou hloubku
vzorku. Pneumatika má 
nižší než zákonem 
stanovenou hloubku 
vzorku.

x

f) Pneumatika dře o jiné 
části (ohebná zařízení 
proti rozstřiku).

x

Pneumatika dře o jiné 
části (není ohrožena 
bezpečnost jízdy).

x

g) Pneumatiky s 
obnoveným drážkováním 
nejsou v souladu 
s požadavky(1).

x

Narušená ochranná 
kordová vrstva.

x

h) Vadná funkce systému 
sledování tlaku 
pneumatiky nebo je 
pneumatika zjevně 
podhuštěná.

x

Zjevně nefunguje. x
i) Provozní tlak je v jedné 
z pneumatik vozidla o 
20 % nižší, nikoli však 
pod hranicí 150 kPa.

x

Tlak pneumatiky je pod 
hranicí 150 kPa.

x

Or. en

Odůvodnění

Jízda se správně nahuštěnými pneumatikami zvyšuje účinnost pneumatik s nízkým valivým 
odporem a snižuje emise CO2 až o 5 g/km. Pneumatika s tlakem nižším než 150 kPa je nejen 
nespolehlivá, ale i nebezpečná, protože může dojít k její explozi. Pneumatiky s hloubkou 
vzorku, která nesplňuje právní požadavky, jsou v rozporu s předpisy, a jejich používání na 
evropských vozovkách by proto nemělo být povoleno. Z tohoto důvodu by měla být tato 
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závada klasifikována jako nebezpečná. Pneumatiky, které nemají předepsanou hloubku 
vzorku, by měly být vyměněny předtím, než začnou být nebezpečené, a měly by být tudíž 
označeny jako závažný nedostatek.

Pozměňovací návrh 351
Werner Kuhn

Návrh nařízení
Příloha III – položka 8.2.1.2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Me
nší 
ned
osta
tek

Záv
ažn
ý 
ned
osta
tek

Neb
ezp
ečn
ý 
ned
osta
tek

8.2.1.2 Plynné emise b) nebo, nejsou-li tyto 
údaje k dispozici, je 
překročena povolená 
hodnota emisí CO

x

(...)
ii) u vozidel s technicky 
pokročilým systémem k
omezení emisí,
– při volnoběžných 
otáčkách motoru: 0,5 %
– při vysokých 
volnoběžných otáčkách: 
0,3 %
nebo
– při volnoběžných 
otáčkách motoru: 0,3 %13

– při vysokých 
volnoběžných otáčkách: 
0,2 %
podle data první registrace 
nebo použití uvedeného 
v požadavcích(1).

Pozměňovací návrh Parlamentu

Me
nší 
ned
osta

Záv
ažn
ý 
ned

Neb
ezp
ečn
ý 
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tek osta
tek

ned
osta
tek

8.2.1.2 Plynné emise b) nebo, nejsou-li tyto 
údaje k dispozici, je 
překročena povolená 
hodnota emisí CO

x

(...)
ii) u vozidel s technicky 
pokročilým systémem k 
omezení emisí,
– při volnoběžných 
otáčkách motoru: 0,5 %
– při vysokých 
volnoběžných otáčkách: 
0,3 %
nebo
– při volnoběžných 
otáčkách motoru: 0,3 %13

– při vysokých 
volnoběžných otáčkách: 
0,2 %
nebo
– při volnoběžných 
otáčkách motoru: 
0,2 % (6a)

– při vysokých 
volnoběžných otáčkách: 
0,1 % (6a)

podle data první registrace 
nebo použití uvedeného 
v požadavcích(1).

(6a) Vozidla, jejichž typ byl schválen podle mezních hodnot v tabulce 1 přílohy I nařízení 
(ES) č. 715/2007 nebo která byla poprvé registrována nebo uvedena do provozu po 1. 
červenci 2002 (Euro 5).

Or. en

Pozměňovací návrh 352
Werner Kuhn

Návrh nařízení
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Příloha III – položka 8.2.2.2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Me
nší 
ned
osta
tek

Záv
ažn
ý 
ned
osta
tek

Neb
ezp
ečn
ý 
ned
osta
tek

8.2.2.2 Opacita
Tento požadavek se 
nevztahuje na vozidla 
registrovaná nebo 
uvedená do provozu před 
1. lednem 1980.

Pokud tato informace není 
k dispozici nebo 
požadavky(1) nepřipouštějí 
použití referenčních 
hodnot,

x

u motorů s atmosférickým 
sáním: 2,5 m-1,
u přeplňovaných motorů: 
3,0 m-1,
nebo u vozidel 
specifikovaných v 
požadavcích(1) nebo 
poprvé registrovaných 
nebo poprvé uvedených 
do provozu po datu 
stanoveném v 
požadavcích(1), 
1,5 m-1.4

Pozměňovací návrh Parlamentu

Me
nší 
ned
osta
tek

Záv
ažn
ý 
ned
osta
tek

Neb
ezp
ečn
ý 
ned
osta
tek

8.2.2.2 Opacita
Tento požadavek se 
nevztahuje na vozidla 
registrovaná nebo 
uvedená do provozu před 
1. lednem 1980.

Pokud tato informace není 
k dispozici nebo 
požadavky(1) nepřipouštějí 
použití referenčních 
hodnot,

x

u motorů s atmosférickým 
sáním: 2,5 m-1,
u přeplňovaných motorů: 



PE508.077v01-00 48/48 AM\931822CS.doc

CS

3,0 m-1,
nebo u vozidel 
specifikovaných v 
požadavcích(1) nebo 
poprvé registrovaných 
nebo poprvé uvedených 
do provozu po datu 
stanoveném v 
požadavcích(1), 
1,5 m-1.14

nebo
0,5 m-1 (6a)

(6a) Vozidla, jejichž typ byl schválen podle mezních hodnot v tabulce 1 přílohy I nařízení 
(ES) č. 715/2007 nebo která byla poprvé registrována nebo uvedena do provozu po 1. 
červenci 2002 (Euro 5).

Or. en

Pozměňovací návrh 353
Debora Serracchiani

Návrh nařízení
Příloha V – část 1 – bod 15 – odrážka 15 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– tlakoměr na měření tlaku pneumatik;

Or. en

Odůvodnění

Tlakoměr je potřebný k měření tlaku pneumatik.


