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Ændringsforslag 325
Debora Serracchiani

Forslag til forordning
Bilag I – del 5 – nr. 5.3 – led 8 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- Anbefalet dæktryk

Or. en

Begrundelse

Denne oplysning findes på bilens fabrikationsskilt samt i instruktionsbogen. Det er ud fra 
dette benchmark, at inspektørerne vil afgøre, om dæktrykket er korrekt.

Ændringsforslag 326
Markus Ferber

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 1.8

Kommissionens forslag

1.8. Bremsevæske Måling af kogepunktet 
eller vandindhold

a) Bremsevæskens 
kogepunkt for lavt eller 
vandindholdet for højt
b) Bremsevæsken 
forurenet 
c) Utilstrækkelig mængde 
bremsevæske.

Ændringsforslag

udgår

Or. de

Begrundelse

Der findes til dato ingen egnet kontrolmetode til kontrol af bremsevæsken, og det forkastes 
derfor at indføre denne kontrol.
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Ændringsforslag 327
Brian Simpson

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 1.8 - litra a

Kommissionens forslag

1.8. Bremsevæske Måling af kogepunktet 
eller vandindhold

a) Bremsevæskens 
kogepunkt for lavt eller 
vandindholdet for højt

Ændringsforslag

1.8. Bremsevæske Måling af kogepunktet 
eller vandindhold

a) Bremsevæskens 
kogepunkt for lavt

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at sikre præcis kontrol af bremsevæsken for at undgå vildledende eller endda 
farlige resultater.

Ændringsforslag 328
Fiona Hall

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 3.3 - litra a

Kommissionens forslag

3.3. Førerspejle eller 
spejlanordninger

Visuel inspektion. a) Spejl eller anordning 
mangler eller er ikke 
monteret i henhold til 
kravene(1).

Ændringsforslag

3.3. Førerspejle eller 
spejlanordninger

Visuel inspektion. a) Spejl eller anordning 
mangler eller er ikke 
monteret i henhold til 
kravene(1), herunder de 
krav, der er fastsat i 
direktiv om 
eftermontering af spejle 
på tunge lastvogne, som 
er indregistreret i 
Fællesskabet.
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Or. en

Begrundelse

Kommissionen anførte i sin rapport til Europa-Parlamentet og Rådet om gennemførelsen af 
direktiv 2007/38/EF om eftermontering af spejle på tunge lastvogne, som er indregistreret i 
Fællesskabet, at de fleste medlemsstater ikke havde detaljerede oplysninger om, hvor mange 
køretøjer der ikke var gået gennem den tekniske kontrol, fordi de ikke havde opfyldt kravene 
om eftermontering. Disse eftermonteringskrav er imidlertid afgørende for trafiksikkerheden 
og bør inkluderes som en del af kontrollen.

Ændringsforslag 329
Bogusław Liberadzki

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 4.1.2

Kommissionens forslag

4.1.2. Indstilling Undersøg hver forlygtes 
horisontale lysstråle ved 
nærlys ved hjælp af et 
lygteindstillingsapparat 
eller en skærm.

Forlygtes lysstråle 
overholder ikke de 
fastsatte grænseværdier i 
kravene(1).

Ændringsforslag

4.1.2. Indstilling Undersøg hver forlygtes 
horisontale og vertikale 
lysstråle ved nærlys ved 
hjælp af et 
lygteindstillingsapparat og 
elektronisk kontroludstyr 
med henblik på at 
kontrollere den 
dynamiske funktion, hvor 
det er relevant.

a) Forlygtes lysstråle 
overholder ikke de 
fastsatte grænseværdier i 
kravene(1).

b) Kontrol af 
indstillingen og det 
dynamiske 
forlygtesystems funktion.

Or. en

Ændringsforslag 330
Bogusław Liberadzki
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Forslag til forordning
Bilag II – punkt 4.1.3

Kommissionens forslag

4.1.3. Afbrydere Visuel inspektion og 
aktivering.

a) Afbryder virker ikke i 
overensstemmelse med 
kravene(1) (Antal 
forlygter, der tænder 
samtidig). 
b) Betjeningsanordnings 
funktion forringet. 

Ændringsforslag

4.1.3. Afbrydere Visuel inspektion og 
aktivering og anvendelse 
af elektronisk 
kontroludstyr, hvis det er 
hensigtsmæssigt.

a) Afbryder virker ikke i 
overensstemmelse med 
kravene(1) (Antal 
forlygter, der tænder 
samtidig). 
b) Betjeningsanordnings 
funktion forringet. 

Or. en

Ændringsforslag 331
Bogusław Liberadzki

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 4.1.5

Kommissionens forslag

4.1.5. 
Indstillingsanordning 
(hvis påbudt) 

Visuel inspektion og 
aktivering om muligt.

a) Anordning virker ikke.

b) Manuel anordning kan 
ikke betjenes fra 
førersædet.

Ændringsforslag

4.1.5. 
Indstillingsanordning 
(hvis påbudt) 

Visuel inspektion og 
aktivering og anvendelse 
af elektronisk 
kontroludstyr, hvis det er 

a) Anordning virker ikke.
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hensigtsmæssigt.
b) Manuel anordning kan 
ikke betjenes fra 
førersædet.

Or. en

Ændringsforslag 332
Bogusław Liberadzki

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 4.3.2

Kommissionens forslag

4.3.2. Afbrydere Visuel inspektion og 
aktivering.

a) Afbryder virker ikke i 
overensstemmelse med 
kravene(1).
b) Betjeningsanordnings 
funktion forringet.

Ændringsforslag

4.3.2. Afbrydere til 
katastrofebremselys

Visuel inspektion og 
aktivering med 
anvendelse af elektronisk 
kontroludstyr til at 
variere inputværdien for 
bremsepedalføleren og 
undersøge ved 
observation, om 
katastrofebremselyset 
fungerer.

a) Afbryder virker ikke i 
overensstemmelse med 
kravene(1).

b) Betjeningsanordnings 
funktion forringet.
c) Katastrofebremselyset 
fungerer ikke eller 
fungerer ikke helt
korrekt.

Or. en

Ændringsforslag 333
Bogusław Liberadzki
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Forslag til forordning
Bilag II – punkt 4.5.2

Kommissionens forslag

4.5.2. Indstilling (X)(2)
Ved aktivering og brug af 
lygteindstillingsapparat.

Fortågelygtes horisontale 
indstilling forkert, når 
lysstrålen har lys-
/mørkegrænse.

Ændringsforslag

4.5.2. Indstilling (X)(2)
Ved aktivering og brug af 
lygteindstillingsapparat.

Fortågelygtes horisontale 
og vertikale indstilling 
forkert, når lysstrålen har 
lys-/mørkegrænse.

Or. en

Ændringsforslag 334
Brian Simpson

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 5.2.2 – litra e (nyt)

Kommissionens forslag

5.2.2. Hjul Visuel inspektion af begge 
sider af hvert hjul, når 
køretøjet står over en grav 
eller på en lift.

a) Ethvert brud eller 
svejsning defekt.

(...)
Ændringsforslag

5.2.2. Hjul Visuel inspektion af begge 
sider af hvert hjul, når 
køretøjet står over en grav 
eller på en lift.

a) Ethvert brud eller 
svejsning defekt.

(...)
e) Hjul ikke kompatibelt 
med hjulnav.

Or. en
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Begrundelse

Der er alvorlige ansvars- og sikkerhedsmæssige konsekvenser forbundet med anvendelsen af 
beskadigede hjul eller hjul, der ikke opfylder standarderne, og montering heraf på ikke-
standardaksler. Hvis kontrollen af hjulene viser, at de ikke passer til navet, er der tale om et 
kritisk brud på sikkerheden, hvorfor denne kontrol bør være omfattet af den tekniske kontrol.

Ændringsforslag 335
Debora Serracchiani

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 5.2.3 – spalte 2

Kommissionens forslag

5.2.3. Dæk Visuel inspektion af hele 
dækket ved enten at rotere 
hjulet, når det er fri fra 
jorden, og køretøjet står 
over en grav eller på en 
lift, eller ved at rulle 

Ændringsforslag

5.2.3. Dæk Visuel inspektion af hele 
dækket ved enten at rotere 
hjulet, når det er fri fra 
jorden, og køretøjet står 
over en grav eller på en 
lift, eller ved at rulle 
Brug et manometer til at 
måle dæktrykket, og 
sammenlign værdien med 
producentens værdier.

Or. en

Begrundelse

Dæktrykket kan ikke kontrolleres uden anvendelse af et manometer. Inspektøren skal 
kontrollere, om dæktrykket svarer til det tryk, som køretøjsfabrikanten har anbefalet.

Ændringsforslag 336
Markus Ferber

Forslag til forordning
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Bilag II – punkt 5.3.2 – spalte 2

Kommissionens forslag

5.3.2. Støddæmpere Visuel inspektion, når 
køretøjet står over en grav 
eller på en lift, eller ved 
hjælp af specialudstyr 
(hvis tilgængeligt).

Ændringsforslag

5.3.2. Støddæmpere Visuel inspektion, når 
køretøjet står over en grav 
eller på en lift.

Or. de

Ændringsforslag 337
Markus Ferber

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 5.3.2.1 – litra b

Kommissionens forslag

b) Oplyste 
minimumsværdier 
overholdes ikke. 

Ændringsforslag

b) Oplyste 
minimumsværdier 
overholdes ikke.
(Fodnote)
(Fodnote) Markerer de 
punkter, som vedrører 
køretøjets tilstand og dets 
egnethed til brug på 
vejen, men som ikke 
betragtes som en 
væsentlig del af en 
teknisk kontrol.

Or. de
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Ændringsforslag 338
Markus Ferber

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 7.11 – spalte 1

Kommissionens forslag

7.11 Kilometertæller hvis 
forefindes 

Ændringsforslag

7.11 Kilometertæller hvis 
forefindes (fodnote)
(Fodnote) Markerer de 
punkter, som vedrører 
køretøjets tilstand og dets 
egnethed til brug på 
vejen, men som ikke 
betragtes som en 
væsentlig del af en 
teknisk kontrol.

Or. de

Ændringsforslag 339
Werner Kuhn

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 8.2.1.2

Kommissionens forslag

8.2.1.2 Emission af 
forurenende luftarter

Måling ved hjælp af en 
udstødningsgasanalysator 
i overensstemmelse med 
kravene(1). Alternativt 
kan kontrollen af 
emissionssystemet på 
køretøjer, der er udstyret 
med et egnet 
egendiagnosesystem, 
udføres ved at foretage en 
relevant aflæsning af 
egendiagnosesystemet og 
kontrollere, at 
egendiagnosesystemet 

a) Enten overstiger 
emissionen af forurenende 
luftarter de specifikke 
niveauer, som fabrikanten 
har angivet, 
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fungerer korrekt, i stedet 
for at foretage 
emissionsmålinger med 
motoren i tomgang i 
overensstemmelse med 
fabrikantens anvisninger 
og andre krav(1).

b) eller, såfremt denne 
oplysning ikke foreligger, 
overstiger CO-
emissionen,
i) for køretøjer, der ikke 
har et avanceret 
emissionskontrolsystem,
– 4,5 %, eller
– 3.5 %
i henhold til tidspunktet 
for første registrering eller 
ibrugtagning som angivet 
i kravene(1).
ii) for køretøjer, der har et 
avanceret 
emissionskontrolsystem,
– med motoren i tomgang: 
0,5 %
– ved høj 
tomgangshastighed: 0,3 %
eller
– med motoren i tomgang: 
0,3 %6

– ved høj 
tomgangshastighed: 0,2 %
i henhold til tidspunktet 
for første registrering eller 
ibrugtagning som angivet 
i kravene(1).
c) Lambda uden for 
området 1 ± 0,03 eller 
ikke i overensstemmelse 
med fabrikantens 
anvisning.
d) Aflæsning af 
egendiagnosesystemet 
viser en alvorlig fejl.

Ændringsforslag

8.2.1.2 Emission af Måling ved hjælp af en a) Enten overstiger 
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forurenende luftarter udstødningsgasanalysator 
i overensstemmelse med 
kravene(1),
og for køretøjer, der er 
udstyret med OBD i 
henhold til krav (1), ved 
at aflæse OBD-
oplysninger og kontroller 
(parathed) af, at OBD-
systemet fungerer korrekt 
ved motoren i tomgang i 
henhold til fabrikantens 
anbefalinger og andre 
krav(1).

emissionen af forurenende 
luftarter de specifikke 
niveauer, som fabrikanten 
har angivet, 

b) eller, såfremt denne 
oplysning ikke foreligger, 
overstiger CO-
emissionen,
i) for køretøjer, der ikke 
har et avanceret 
emissionskontrolsystem,
– 4,5 %, eller
– 3.5 %
i henhold til tidspunktet 
for første registrering eller 
ibrugtagning som angivet 
i kravene(1).
ii) for køretøjer, der har et 
avanceret 
emissionskontrolsystem,
– med motoren i tomgang: 
0,5 %
– ved høj 
tomgangshastighed: 0,3 %
eller 
– med motoren i tomgang: 
0,3 %6

– ved høj 
tomgangshastighed: 0,2 %
i henhold til tidspunktet 
for første registrering eller 
ibrugtagning som angivet 
i kravene(1).
eller
- med motoren i 
tomgang: 0,2 % (6a)

- ved høj 
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tomgangshastighed: 
0,1 % (6a)

c) Lambda uden for 
området 1 ± 0,03 eller 
ikke i overensstemmelse 
med fabrikantens 
anvisning.
d) Aflæsning af 
egendiagnosesystemet 
viser en alvorlig fejl.

(6a) Typegodkendt i henhold til grænseværdierne i tabel 1 i bilag I til forordning (EF) 
nr. 715/2007 eller første gang registreret eller taget i brug efter 1. juli 2007 (Euro 5).

Or. en

Ændringsforslag 340
Georges Bach

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 8.2.1.2 – spalte 2

Kommissionens forslag

8.2.1.2 Emission af 
forurenende luftarter

Måling ved hjælp af en 
udstødningsgasanalysator 
i overensstemmelse med 
kravene(1). Alternativt 
kan kontrollen af 
emissionssystemet på 
køretøjer, der er udstyret 
med et egnet 
egendiagnosesystem, 
udføres ved at foretage en 
relevant aflæsning af 
egendiagnosesystemet og 
kontrollere, at 
egendiagnosesystemet 
fungerer korrekt, i stedet 
for at foretage 
emissionsmålinger med 
motoren i tomgang i 
overensstemmelse med 
fabrikantens anvisninger 
og andre krav(1).
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Ændringsforslag

8.2.1.2 Emission af 
forurenende luftarter

Måling ved hjælp af en 
udstødningsgasanalysator 
og, for køretøjer, der er 
udstyret med et OBD i 
henhold til kravene, 
aflæsning af OBD-
systemet med motoren i 
tomgang i 
overensstemmelse med 
fabrikantens anvisninger 
og andre krav(1). 
Prøvning ved 
udstødningsrøret skal 
altid være 
standardmetoden til 
måling af 
udstødningsemissionerne, 
selv om den kombineres 
med OBD.

Or. en

Begrundelse

Den eksisterende definition af kontrollen af emissionen, som kun anfører OBD-scanning som 
en mulighed, er ikke hensigtsmæssig. Kombinationer af udstyr til måling ved udstødningsrøret 
og OBD-scanningsinstrumenter dækker alle sandsynlige fejl i køretøjets 
udstødningsrelaterede systemer.

Ændringsforslag 341
Isabelle Durant

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 8.2.1.2

Kommissionens forslag

8.2.1.2 Emission af 
forurenende luftarter

Måling ved hjælp af en 
udstødningsgasanalysator 
i overensstemmelse med 
kravene(1). Alternativt kan 
kontrollen af 
emissionssystemet på 
køretøjer, der er udstyret 
med et egnet 

a) Enten overstiger 
emissionen af forurenende 
luftarter de specifikke 
niveauer, som fabrikanten 
har angivet, 
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egendiagnosesystem, 
udføres ved at foretage en 
relevant aflæsning af 
egendiagnosesystemet og 
kontrollere, at 
egendiagnosesystemet 
fungerer korrekt, i stedet 
for at foretage 
emissionsmålinger med 
motoren i tomgang i 
overensstemmelse med 
fabrikantens anvisninger 
og andre krav(1).

b) eller, såfremt denne 
oplysning ikke foreligger, 
overstiger CO-
emissionen,
i) for køretøjer, der ikke 
har et avanceret 
emissionskontrolsystem,
– 4,5 %, eller
– 3.5 %
i henhold til tidspunktet 
for første registrering eller 
ibrugtagning som angivet 
i kravene(1).
ii) for køretøjer, der har et 
avanceret 
emissionskontrolsystem,
– med motoren i tomgang: 
0,5 %
– ved høj 
tomgangshastighed: 0,3 %
eller 
– med motoren i tomgang: 
0,3 %6

– ved høj 
tomgangshastighed: 0,2 %
i henhold til tidspunktet 
for første registrering eller 
ibrugtagning som angivet 
i kravene(1).
c) Lambda uden for 
området 1 ± 0,03 eller 
ikke i overensstemmelse 
med fabrikantens 
anvisning.
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d) Aflæsning af 
egendiagnosesystemet 
viser en alvorlig fejl.

Ændringsforslag

8.2.1.2 Emission af 
forurenende luftarter

Måling ved hjælp af en 
udstødningsgasanalysator 
i overensstemmelse med 
kravene(1). Desuden, på
køretøjer, der er udstyret 
med et egnet 
egendiagnosesystem, 
kontrol af, at 
egendiagnosesystemet 
fungerer korrekt, i stedet 
for at foretage 
emissionsmålinger i 
overensstemmelse med 
fabrikantens anvisninger 
og andre krav(1).

a) Enten overstiger 
emissionen af forurenende 
luftarter de specifikke 
niveauer, som fabrikanten 
har angivet, 

Måling af NOx-niveauer 
ved hjælp af egnet 
udstyr/hensigtsmæssigt 
udstyret gasanalysator 
ved hjælp af den 
nuværende 
prøvningsmetode ved 
udstødningsrøret.

b) eller, såfremt denne 
oplysning ikke foreligger, 
overstiger CO-
emissionen,

i) for køretøjer, der ikke 
har et avanceret 
emissionskontrolsystem,
– 4,5 %, eller
– 3.5 %
i henhold til tidspunktet 
for første registrering eller 
ibrugtagning som angivet 
i kravene(1).
ii) for køretøjer, der har et 
avanceret 
emissionskontrolsystem,
– med motoren i tomgang: 
0,5 %
– ved høj 
tomgangshastighed: 0,3 %
eller 
– med motoren i tomgang: 
0,3 %6
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– ved høj 
tomgangshastighed: 0,2 %
i henhold til tidspunktet 
for første registrering eller 
ibrugtagning som angivet 
i kravene(1).
c) Lambda uden for 
området 1 ± 0,03 eller 
ikke i overensstemmelse 
med fabrikantens 
anvisning.
d) Aflæsning af 
egendiagnosesystemet 
viser en alvorlig fejl.
NOx-niveauet er ikke i 
overensstemmelse med 
kravene eller overstiger 
de specifikke niveauer, 
som fabrikanten har 
oplyst.

Or. en

Ændringsforslag 342
Bogusław Liberadzki, Oldřich Vlasák

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 8.2.1.2 – spalte 2

Kommissionens forslag

8.2.1.2 Emission af 
forurenende luftarter

Måling ved hjælp af en 
udstødningsgasanalysator 
i overensstemmelse med 
kravene(1). Alternativt 
kan kontrollen af 
emissionssystemet på 
køretøjer, der er udstyret 
med et egnet 
egendiagnosesystem, 
udføres ved at foretage en 
relevant aflæsning af 
egendiagnosesystemet og 
kontrollere, at 
egendiagnosesystemet 
fungerer korrekt, i stedet 
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for at foretage 
emissionsmålinger med 
motoren i tomgang i 
overensstemmelse med 
fabrikantens anvisninger 
og andre krav(1).

Ændringsforslag

8.2.1.2 Emission af 
forurenende luftarter

Måling ved hjælp af en 
udstødningsgasanalysator 
i overensstemmelse med 
kravene(1). Denne 
prøvning ved 
udstødningsrøret skal 
altid være 
standardmetoden til 
måling af 
udstødningsemissioner, 
selv om den kombineres 
med OBD. Kontrollen af 
emissionssystemet på 
køretøjer, der er udstyret 
med et egnet 
egendiagnosesystem, kan 
udføres ved at foretage en 
relevant aflæsning af 
egendiagnosesystemet og 
kontrollere, at 
egendiagnosesystemet 
fungerer korrekt, i stedet 
for at foretage 
emissionsmålinger med 
motoren i tomgang i 
overensstemmelse med 
fabrikantens anvisninger 
og andre krav(1).

Or. en

Begrundelse

OBD er ikke en garanteret metode til vurdering af emissioner, og emissionerne skal derfor 
kontrolleres ved måling af udstødningsemissionerne ved udstødningen.

Ændringsforslag 343
Werner Kuhn
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Forslag til forordning
Bilag II – punkt 8.2.2.2

Kommissionens forslag

8.2.2.2 Tæthed
Køretøjer, der er 
registreret eller taget i 
brug inden 1. januar 1980, 
er undtaget fra dette krav.

a) Udstødningsgassens 
røgtæthed måles ved fri 
acceleration (ubelastet fra 
tomgang til tophastighed) 
i frigear med tilsluttet 
kobling.

a) For køretøjer, der er 
registreret eller taget i 
brug første gang efter den 
dato, der er angivet i 
kravene(1),

b) Klargøring af køretøjet: tætheden overstiger det 
niveau, der er angivet på 
fabrikationsskiltet på 
køretøjet;

1. Køretøjet kan 
kontrolleres uden 
klargøring, selv om det af 
sikkerhedsgrunde bør 
påses, at motoren er varm 
og i forsvarlig mekanisk 
stand.

b) Hvis disse oplysninger 
ikke foreligger, eller der i 
henhold til kravene(1) ikke 
må anvendes 
referenceværdier,

2. Krav til klargøring: for 
indsugningsdieselmotorer: 
2,5 m-1,

i) Motoren skal være helt 
varm, f.eks. skal 
motoroliens temperatur 
målt ved hjælp af en 
sonde i målepindsrøret 
være mindst 80 °C eller 
normal driftstemperatur, 
hvis den er lavere, eller 
motorblokkens temperatur 
skal målt ved infrarødt 
strålingsniveau være på 
mindst en tilsvarende 
temperatur. Hvis denne 
måling ikke er mulig på 
grund af køretøjets 
konstruktion, kan 
motorens normale 
driftstemperatur 
konstateres ved hjælp af 
andre metoder, f.eks. ved 
at motorventilatoren 

for turboladede 
dieselmotorer: 3,0 m-1,
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sætter i gang.
ii) Udstødningssystemet 
renses ved mindst tre frie 
accelerationscyklusser 
eller ved en tilsvarende 
metode.

eller for køretøjer, der er 
omfattet af kravene(1) eller 
er registreret eller taget i 
brug første gang efter den 
dato, der er angivet i 
kravene(1), 

c) Kontrolprocedure: 1.5 m-1.1

1. Motoren og eventuel 
turbolader sættes i 
tomgang, før hver enkelt 
fri accelerationscyklus 
påbegyndes. For 
dieselmotorer til tunge 
køretøjer betyder det, at 
der ventes mindst 10 
sekunder, efter at 
gaspedalen er sluppet.
2. De enkelte frie 
accelerationscyklusser 
påbegyndes ved, at 
gaspedalen hurtigt (dvs. 
på under et sekund) og i 
én bevægelse, men uden 
voldsomhed, trædes helt i 
bund for at opnå 
maksimal indsprøjtning 
fra indsprøjtningspumpen
3. Under hver fri 
accelerationscyklus skal 
motoren nå 
tophastigheden eller, hvis 
køretøjet har automatisk 
gear, den hastighed, som 
producenten har angivet, 
eller, hvis disse 
oplysninger ikke 
foreligger, to tredjedele af 
tophastigheden, før 
gaspedalen slippes. Dette 
kan kontrolleres ved f.eks. 
at overvåge 
motorhastigheden eller 
ved at lade tilstrækkelig 
tid gå, fra gaspedalen 
trædes ned, til den slippes; 
det vil for køretøjer i 
kategori 1 og 2 i bilag I 
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sige mindst to sekunder.
4. Et køretøj må kun 
kasseres, hvis det 
aritmetiske gennemsnit af 
mindst tre frie 
accelerationscyklusser 
ligger over 
grænseværdien. Dette kan 
beregnes ved at se bort fra 
målinger, der afviger 
betydeligt fra det målte 
gennemsnit, eller 
resultatet af andre 
statistiske beregninger, 
som tager hensyn til 
målingernes spredning. 
Medlemsstaterne kan 
begrænse antallet af 
kontrolcyklusser.
5. For at undgå 
unødvendig kontrol kan 
medlemsstaterne kassere 
køretøjer, hvis målte 
værdier ligger betydeligt 
over grænseværdien efter 
mindre end tre frie 
accelerationscyklusser 
eller efter 
rensningscyklusserne. For 
på samme måde at undgå 
unødvendig kontrol kan 
medlemsstaterne 
godkende køretøjer, hvis 
målte værdier ligger 
betydeligt under 
grænseværdien efter 
mindre end tre frie 
accelerationscyklusser 
eller efter 
rensningscyklusserne. 

Ændringsforslag

8.2.2.2 Tæthed
Køretøjer, der er 
registreret eller taget i 
brug inden 1. januar 1980, 
er undtaget fra dette krav.

a) Udstødningsgassens 
røgtæthed måles ved fri 
acceleration (ubelastet fra 
tomgang til tophastighed) 
i frigear med tilsluttet 

a) For køretøjer, der er 
registreret eller taget i 
brug første gang efter den 
dato, der er angivet i 
kravene(1),
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kobling og for køretøjer, 
der er udstyret med OBD 
i henhold til krav (1), ved 
at aflæse OBD-
oplysninger og kontroller 
(parathed) af, at OBD-
systemet fungerer korrekt 
ved motoren i tomgang i 
henhold til fabrikantens 
anbefalinger og andre 
krav(1). .
b) Klargøring af køretøjet: tætheden overstiger det 

niveau, der er angivet på 
fabrikationsskiltet på 
køretøjet;

1. Køretøjet kan 
kontrolleres uden 
klargøring, selv om det af 
sikkerhedsgrunde bør 
påses, at motoren er varm 
og i forsvarlig mekanisk 
stand.

b) Hvis disse oplysninger 
ikke foreligger, eller der i 
henhold til kravene(1) ikke 
må anvendes 
referenceværdier,

2. Krav til klargøring: for 
indsugningsdieselmotorer: 
2,5 m-1,

i) Motoren skal være helt 
varm, f.eks. skal 
motoroliens temperatur 
målt ved hjælp af en 
sonde i målepindsrøret 
være mindst 80 °C eller 
normal driftstemperatur, 
hvis den er lavere, eller 
motorblokkens temperatur 
skal målt ved infrarødt 
strålingsniveau være på 
mindst en tilsvarende 
temperatur. Hvis denne 
måling ikke er mulig på 
grund af køretøjets 
konstruktion, kan 
motorens normale 
driftstemperatur 
konstateres ved hjælp af 
andre metoder, f.eks. ved 
at motorventilatoren 
sætter i gang.

for turboladede 
dieselmotorer: 3,0 m-1,

ii) Udstødningssystemet eller for køretøjer, der er 
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renses ved mindst tre frie 
accelerationscyklusser 
eller ved en tilsvarende 
metode.

omfattet af kravene(1) eller 
er registreret eller taget i 
brug første gang efter den 
dato, der er angivet i 
kravene(1), 

c) Kontrolprocedure: 1.5 m-1.1

1. Motoren og eventuel 
turbolader sættes i 
tomgang, før hver enkelt 
fri accelerationscyklus 
påbegyndes. For 
dieselmotorer til tunge 
køretøjer betyder det, at 
der ventes mindst 10 
sekunder, efter at 
gaspedalen er sluppet.

eller

2. De enkelte frie 
accelerationscyklusser 
påbegyndes ved, at 
gaspedalen hurtigt (dvs. 
på under et sekund) og i 
én bevægelse, men uden 
voldsomhed, trædes helt i 
bund for at opnå 
maksimal indsprøjtning 
fra indsprøjtningspumpen

0,5 m-1 (6a)

3. Under hver fri 
accelerationscyklus skal 
motoren nå 
tophastigheden eller, hvis 
køretøjet har automatisk 
gear, den hastighed, som 
producenten har angivet, 
eller, hvis disse 
oplysninger ikke 
foreligger, to tredjedele af 
tophastigheden, før 
gaspedalen slippes. Dette 
kan kontrolleres ved f.eks. 
at overvåge 
motorhastigheden eller 
ved at lade tilstrækkelig 
tid gå, fra gaspedalen 
trædes ned, til den slippes; 
det vil for køretøjer i 
kategori 1 og 2 i bilag I 
sige mindst to sekunder.
4. Et køretøj må kun 
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kasseres, hvis det 
aritmetiske gennemsnit af 
mindst tre frie 
accelerationscyklusser 
ligger over 
grænseværdien. Dette kan 
beregnes ved at se bort fra 
målinger, der afviger 
betydeligt fra det målte 
gennemsnit, eller 
resultatet af andre 
statistiske beregninger, 
som tager hensyn til 
målingernes spredning. 
Medlemsstaterne kan 
begrænse antallet af 
kontrolcyklusser.
5. For at undgå 
unødvendig kontrol kan 
medlemsstaterne kassere 
køretøjer, hvis målte 
værdier ligger betydeligt 
over grænseværdien efter 
mindre end tre frie 
accelerationscyklusser 
eller efter 
rensningscyklusserne. For 
på samme måde at undgå 
unødvendig kontrol kan 
medlemsstaterne 
godkende køretøjer, hvis 
målte værdier ligger 
betydeligt under 
grænseværdien efter 
mindre end tre frie 
accelerationscyklusser 
eller efter 
rensningscyklusserne. 

(6a) Typegodkendt i henhold til grænseværdierne i tabel 1 i bilag I til forordning (EF) 
nr. 715/2007 eller første gang registreret eller taget i brug efter 1. juli 2007 (Euro 5).

Or. en

Ændringsforslag 344
Georges Bach
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Forslag til forordning
Bilag II – punkt 8.2.2.2 – spalte 2 – litra a

Kommissionens forslag

8.2.2.2 Tæthed
Køretøjer, der er 
registreret eller taget i 
brug inden 1. januar 1980, 
er undtaget fra dette krav.

a) Udstødningsgassens 
røgtæthed måles ved fri 
acceleration (ubelastet fra 
tomgang til tophastighed) 
i frigear med tilsluttet 
kobling.

Ændringsforslag

8.2.2.2 Opacity
Køretøjer, der er 
registreret eller taget i 
brug inden 1. januar 1980, 
er undtaget fra dette krav.

a) Udstødningsgassens 
røgtæthed måles ved fri 
acceleration (ubelastet fra 
tomgang til tophastighed) 
i frigear med tilsluttet 
kobling. Prøvning ved 
udstødningsrøret skal 
altid være 
standardmetoden til 
måling af 
udstødningsemissioner, 
selv om den kombineres 
med OBD. 

Or. en

Begrundelse

Den eksisterende definition af kontrollen af emissionen, som kun anfører OBD-scanning som 
en mulighed, er ikke hensigtsmæssig. Kombinationer af udstyr til måling ved udstødningsrøret 
og OBD-scanningsinstrumenter dækker alle sandsynlige fejl i køretøjets 
udstødningsrelaterede systemer.

Ændringsforslag 345
Isabelle Durant

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 8.2.2.2

Kommissionens forslag

8.2.2.2 Tæthed
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Køretøjer, der er 
registreret eller taget i 
brug inden 1. januar 1980, 
er undtaget fra dette krav.

a) Udstødningsgassens 
røgtæthed måles ved fri 
acceleration (ubelastet fra 
tomgang til tophastighed) 
i frigear med tilsluttet 
kobling.

a) For køretøjer, der er 
registreret eller taget i 
brug første gang efter den 
dato, der er angivet i 
kravene(1),

b) Klargøring af køretøjet: tætheden overstiger det 
niveau, der er angivet på 
fabrikationsskiltet på 
køretøjet;

1. Køretøjet kan 
kontrolleres uden 
klargøring, selv om det af 
sikkerhedsgrunde bør 
påses, at motoren er varm
og i forsvarlig mekanisk 
stand.

b) Hvis disse oplysninger 
ikke foreligger, eller der i 
henhold til kravene(1) ikke 
må anvendes 
referenceværdier,

2. Krav til klargøring: for 
indsugningsdieselmotorer: 
2,5 m-1,

i) Motoren skal være helt 
varm, f.eks. skal
motoroliens temperatur 
målt ved hjælp af en 
sonde i målepindsrøret 
være mindst 80 °C eller 
normal driftstemperatur, 
hvis den er lavere, eller 
motorblokkens temperatur 
skal målt ved infrarødt 
strålingsniveau være på 
mindst en tilsvarende 
temperatur. Hvis denne 
måling ikke er mulig på 
grund af køretøjets 
konstruktion, kan 
motorens normale 
driftstemperatur 
konstateres ved hjælp af 
andre metoder, f.eks. ved 
at motorventilatoren 
sætter i gang.

for turboladede 
dieselmotorer: 3,0 m-1,

ii) Udstødningssystemet 
renses ved mindst tre frie 
accelerationscyklusser 
eller ved en tilsvarende 
metode.

eller for køretøjer, der er 
omfattet af kravene(1) eller 
er registreret eller taget i 
brug første gang efter den 
dato, der er angivet i 
kravene(1), 
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c) Kontrolprocedure: 1.5 m-1.1
1. Motoren og eventuel 
turbolader sættes i 
tomgang, før hver enkelt 
fri accelerationscyklus 
påbegyndes. For 
dieselmotorer til tunge 
køretøjer betyder det, at 
der ventes mindst 10 
sekunder, efter at 
gaspedalen er sluppet.
2. De enkelte frie 
accelerationscyklusser 
påbegyndes ved, at 
gaspedalen hurtigt (dvs. 
på under et sekund) og i 
én bevægelse, men uden 
voldsomhed, trædes helt i 
bund for at opnå 
maksimal indsprøjtning 
fra indsprøjtningspumpen.
3. Under hver fri 
accelerationscyklus skal 
motoren nå 
tophastigheden eller, hvis 
køretøjet har automatisk 
gear, den hastighed, som 
producenten har angivet, 
eller, hvis disse 
oplysninger ikke 
foreligger, to tredjedele af 
tophastigheden, før 
gaspedalen slippes. Dette 
kan kontrolleres ved f.eks. 
at overvåge 
motorhastigheden eller 
ved at lade tilstrækkelig 
tid gå, fra gaspedalen 
trædes ned, til den slippes; 
det vil for køretøjer i 
kategori 1 og 2 i bilag I 
sige mindst to sekunder.
4. Et køretøj må kun 
kasseres, hvis det 
aritmetiske gennemsnit af 
mindst tre frie 
accelerationscyklusser 
ligger over 
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grænseværdien. Dette kan 
beregnes ved at se bort fra 
målinger, der afviger 
betydeligt fra det målte 
gennemsnit, eller 
resultatet af andre 
statistiske beregninger, 
som tager hensyn til 
målingernes spredning. 
Medlemsstaterne kan 
begrænse antallet af 
kontrolcyklusser.
5. For at undgå 
unødvendig kontrol kan 
medlemsstaterne kassere 
køretøjer, hvis målte 
værdier ligger betydeligt 
over grænseværdien efter 
mindre end tre frie 
accelerationscyklusser 
eller efter 
rensningscyklusserne. For 
på samme måde at undgå 
unødvendig kontrol kan 
medlemsstaterne 
godkende køretøjer, hvis 
målte værdier ligger 
betydeligt under 
grænseværdien efter 
mindre end tre frie 
accelerationscyklusser 
eller efter 
rensningscyklusserne. 

Ændringsforslag

8.2.2.2 Tæthed
Køretøjer, der er 
registreret eller taget i 
brug inden 1. januar 1980, 
er undtaget fra dette krav.

a) Udstødningsgassens 
røgtæthed måles ved fri 
acceleration (ubelastet fra 
tomgang til tophastighed) 
i frigear med tilsluttet 
kobling.

a) For køretøjer, der er 
registreret eller taget i 
brug første gang efter den 
dato, der er angivet i 
kravene(1),

b) Klargøring af køretøjet: tætheden overstiger det 
niveau, der er angivet på 
fabrikationsskiltet på 
køretøjet;

1. Køretøjet kan 
kontrolleres uden 

b) Hvis disse oplysninger 
ikke foreligger, eller der i 
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klargøring, selv om det af 
sikkerhedsgrunde bør 
påses, at motoren er varm 
og i forsvarlig mekanisk 
stand.

henhold til kravene(1) ikke 
må anvendes 
referenceværdier,

2. Krav til klargøring: for 
indsugningsdieselmotorer: 
2,5 m-1,

i) Motoren skal være helt 
varm, f.eks. skal 
motoroliens temperatur 
målt ved hjælp af en 
sonde i målepindsrøret 
være mindst 80 °C eller 
normal driftstemperatur, 
hvis den er lavere, eller 
motorblokkens temperatur 
skal målt ved infrarødt 
strålingsniveau være på 
mindst en tilsvarende 
temperatur. Hvis denne 
måling ikke er mulig på 
grund af køretøjets 
konstruktion, kan 
motorens normale 
driftstemperatur 
konstateres ved hjælp af 
andre metoder, f.eks. ved 
at motorventilatoren 
sætter i gang.

for turboladede 
dieselmotorer: 3,0 m-1,

ii) Udstødningssystemet 
renses ved mindst tre frie 
accelerationscyklusser 
eller ved en tilsvarende 
metode.

eller for køretøjer, der er 
omfattet af kravene(1) eller 
er registreret eller taget i 
brug første gang efter den 
dato, der er angivet i 
kravene(1),

c) Kontrolprocedure: 1.5 m-1.1
1. Motoren og eventuel 
turbolader sættes i 
tomgang, før hver enkelt 
fri accelerationscyklus 
påbegyndes. For 
dieselmotorer til tunge 
køretøjer betyder det, at 
der ventes mindst 10 
sekunder, efter at 
gaspedalen er sluppet.

eller

2. De enkelte frie 0,2m-1
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accelerationscyklusser 
påbegyndes ved, at 
gaspedalen hurtigt (dvs. 
på under et sekund) og i 
én bevægelse, men uden 
voldsomhed, trædes helt i 
bund for at opnå 
maksimal indsprøjtning
fra indsprøjtningspumpen.
3. Under hver fri 
accelerationscyklus skal 
motoren nå 
tophastigheden eller, hvis 
køretøjet har automatisk 
gear, den hastighed, som 
producenten har angivet, 
eller, hvis disse 
oplysninger ikke 
foreligger, to tredjedele af
tophastigheden, før 
gaspedalen slippes. Dette 
kan kontrolleres ved f.eks. 
at overvåge 
motorhastigheden eller 
ved at lade tilstrækkelig 
tid gå, fra gaspedalen 
trædes ned, til den slippes; 
det vil for køretøjer i 
kategori 1 og 2 i bilag I 
sige mindst to sekunder.
4. Et køretøj må kun 
kasseres, hvis det 
aritmetiske gennemsnit af 
mindst tre frie 
accelerationscyklusser 
ligger over 
grænseværdien. Dette kan 
beregnes ved at se bort fra 
målinger, der afviger 
betydeligt fra det målte 
gennemsnit. 
Medlemsstaterne kan 
begrænse antallet af 
kontrolcyklusser.
5. For at undgå 
unødvendig kontrol kan 
medlemsstaterne kassere 
køretøjer, hvis målte 
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værdier ligger betydeligt 
over grænseværdien efter 
mindre end tre frie 
accelerationscyklusser 
eller efter 
rensningscyklusserne. For 
på samme måde at undgå 
unødvendig kontrol kan 
medlemsstaterne 
godkende køretøjer, hvis 
målte værdier ligger 
betydeligt under 
grænseværdien efter 
mindre end tre frie 
accelerationscyklusser 
eller efter 
rensningscyklusserne. 
Måling af NOx- og 
partikelniveau ved hjælp 
af egnet 
udstyr/hensigtsmæssigt 
udstyret gasanalysator 
ved hjælp af de 
nuværende 
prøvningsmetoder med fri 
acceleration.

NOx-niveauet eller 
partikelværdierne er ikke 
i overensstemmelse med 
kravene eller overstiger 
de specifikke niveauer, 
som fabrikanten har 
oplyst.

Or. en

Ændringsforslag 346
Markus Ferber

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 8.2.2.2 – spalte 2 – litra a

Kommissionens forslag

8.2.2.2 Tæthed a) Udstødningsgassens 
røgtæthed måles ved fri 
acceleration (ubelastet fra 
tomgang til tophastighed) 
i frigear med tilsluttet 
kobling.

Køretøjer, der er 
registreret eller taget i 
brug inden 1. januar 1980, 
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er undtaget fra dette krav.
Ændringsforslag

8.2.2.2 Tæthed a) Udstødningsgassens 
røgtæthed måles ved fri 
acceleration (ubelastet fra 
tomgang til tophastighed) 
i frigear med tilsluttet 
kobling. Alternativt kan 
korrekt funktion på
køretøjer med egnede 
OBD-systemer 
kontrolleres ved relevant 
aflæsning.

Køretøjer, der er 
registreret eller taget i 
brug inden 1. januar 1980, 
er undtaget fra dette krav.

Or. de

Ændringsforslag 347
Bogusław Liberadzki, Oldřich Vlasák

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 8.2.2.2

Kommissionens forslag

8.2.2.2 Tæthed
Køretøjer, der er 
registreret eller taget i 
brug inden 1. januar 1980, 
er undtaget fra dette krav.

a) Udstødningsgassens 
røgtæthed måles ved fri 
acceleration (ubelastet fra 
tomgang til tophastighed) 
i frigear med tilsluttet 
kobling.

a) For køretøjer, der er 
registreret eller taget i 
brug første gang efter den 
dato, der er angivet i 
kravene(1),

b) Klargøring af køretøjet: tætheden overstiger det 
niveau, der er angivet på 
fabrikationsskiltet på 
køretøjet;

1. Køretøjet kan 
kontrolleres uden 
klargøring, selv om det af 
sikkerhedsgrunde bør
påses, at motoren er varm 
og i forsvarlig mekanisk 

b) Hvis disse oplysninger 
ikke foreligger, eller der i 
henhold til kravene(1) ikke 
må anvendes 
referenceværdier,
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stand.
2. Krav til klargøring: for 

indsugningsdieselmotorer: 
2,5 m-1,

i) Motoren skal være helt 
varm, f.eks. skal 
motoroliens temperatur 
målt ved hjælp af en 
sonde i målepindsrøret 
være mindst 80 °C eller 
normal driftstemperatur, 
hvis den er lavere, eller 
motorblokkens temperatur 
skal målt ved infrarødt 
strålingsniveau være på 
mindst en tilsvarende 
temperatur. Hvis denne 
måling ikke er mulig på 
grund af køretøjets 
konstruktion, kan 
motorens normale 
driftstemperatur 
konstateres ved hjælp af 
andre metoder, f.eks. ved 
at motorventilatoren 
sætter i gang.

for turboladede 
dieselmotorer: 3,0 m-1,

ii) Udstødningssystemet 
renses ved mindst tre frie 
accelerationscyklusser 
eller ved en tilsvarende 
metode.

eller for køretøjer, der er 
omfattet af kravene(1) eller 
er registreret eller taget i 
brug første gang efter den 
dato, der er angivet i 
kravene(1), 

c) Kontrolprocedure: 1.5 m-1.1

1. Motoren og eventuel 
turbolader sættes i 
tomgang, før hver enkelt 
fri accelerationscyklus 
påbegyndes. For 
dieselmotorer til tunge 
køretøjer betyder det, at 
der ventes mindst 10 
sekunder, efter at 
gaspedalen er sluppet.
2. De enkelte frie 
accelerationscyklusser 
påbegyndes ved, at 
gaspedalen hurtigt (dvs. 
på under et sekund) og i 
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én bevægelse, men uden 
voldsomhed, trædes helt i 
bund for at opnå 
maksimal indsprøjtning 
fra indsprøjtningspumpen.
3. Under hver fri 
accelerationscyklus skal 
motoren nå 
tophastigheden eller, hvis 
køretøjet har automatisk 
gear, den hastighed, som 
producenten har angivet, 
eller, hvis disse 
oplysninger ikke 
foreligger, to tredjedele af 
tophastigheden, før 
gaspedalen slippes. Dette 
kan kontrolleres ved f.eks. 
at overvåge 
motorhastigheden eller 
ved at lade tilstrækkelig 
tid gå, fra gaspedalen 
trædes ned, til den slippes; 
det vil for køretøjer i 
kategori 1 og 2 i bilag I 
sige mindst to sekunder.
4. Et køretøj må kun 
kasseres, hvis det 
aritmetiske gennemsnit af 
mindst tre frie 
accelerationscyklusser 
ligger over 
grænseværdien. Dette kan 
beregnes ved at se bort fra 
målinger, der afviger 
betydeligt fra det målte 
gennemsnit, eller 
resultatet af andre 
statistiske beregninger, 
som tager hensyn til 
målingernes spredning. 
Medlemsstaterne kan 
begrænse antallet af 
kontrolcyklusser.
5. For at undgå 
unødvendig kontrol kan 
medlemsstaterne kassere 
køretøjer, hvis målte 
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værdier ligger betydeligt 
over grænseværdien efter 
mindre end tre frie 
accelerationscyklusser 
eller efter 
rensningscyklusserne. For 
på samme måde at undgå 
unødvendig kontrol kan 
medlemsstaterne 
godkende køretøjer, hvis 
målte værdier ligger 
betydeligt under 
grænseværdien efter 
mindre end tre frie 
accelerationscyklusser 
eller efter 
rensningscyklusserne. 

Ændringsforslag

8.2.2.2 Tæthed
Køretøjer, der er 
registreret eller taget i 
brug inden 1. januar 1980, 
er undtaget fra dette krav.

a) Udstødningsgassens 
røgtæthed måles ved fri 
acceleration (ubelastet fra 
tomgang til tophastighed) 
i frigear med tilsluttet 
kobling. Denne prøvning 
ved udstødningsrøret skal 
altid være 
standardmetoden til 
måling af 
udstødningsemissioner, 
selv om den kombineres 
med OBD.

a) For køretøjer, der er 
registreret eller taget i 
brug første gang efter den 
dato, der er angivet i 
kravene(1),

b) Klargøring af køretøjet: tætheden overstiger det 
niveau, der er angivet på 
fabrikationsskiltet på 
køretøjet;

1. Køretøjet kan 
kontrolleres uden 
klargøring, selv om det af 
sikkerhedsgrunde bør 
påses, at motoren er varm 
og i forsvarlig mekanisk 
stand.

b) Hvis disse oplysninger 
ikke foreligger, eller der i 
henhold til kravene(1) ikke 
må anvendes 
referenceværdier,

2. Krav til klargøring: for 
indsugningsdieselmotorer: 
2,5 m-1,

i) Motoren skal være helt for turboladede 
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varm, f.eks. skal 
motoroliens temperatur 
målt ved hjælp af en 
sonde i målepindsrøret 
være mindst 80 °C eller 
normal driftstemperatur, 
hvis den er lavere, eller 
motorblokkens temperatur 
skal målt ved infrarødt 
strålingsniveau være på 
mindst en tilsvarende 
temperatur. Hvis denne 
måling ikke er mulig på 
grund af køretøjets 
konstruktion, kan 
motorens normale 
driftstemperatur 
konstateres ved hjælp af 
andre metoder, f.eks. ved 
at motorventilatoren 
sætter i gang.

dieselmotorer: 3,0 m-1,

ii) Udstødningssystemet 
renses ved mindst tre frie 
accelerationscyklusser 
eller ved en tilsvarende 
metode.

eller for køretøjer, der er 
omfattet af kravene(1) eller 
er registreret eller taget i 
brug første gang efter den 
dato, der er angivet i 
kravene(1), 

c) Kontrolprocedure: 1.5 m-1.1

1. Motoren og eventuel 
turbolader sættes i 
tomgang, før hver enkelt 
fri accelerationscyklus 
påbegyndes. For 
dieselmotorer til tunge 
køretøjer betyder det, at 
der ventes mindst 10 
sekunder, efter at 
gaspedalen er sluppet.

eller

2. De enkelte frie 
accelerationscyklusser 
påbegyndes ved, at 
gaspedalen hurtigt (dvs. 
på under et sekund) og i 
én bevægelse, men uden 
voldsomhed, trædes helt i 
bund for at opnå 
maksimal indsprøjtning 
fra indsprøjtningspumpen.

0,2 m-1
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3. Under hver fri 
accelerationscyklus skal 
motoren nå 
tophastigheden eller, hvis 
køretøjet har automatisk 
gear, den hastighed, som 
producenten har angivet, 
eller, hvis disse 
oplysninger ikke 
foreligger, to tredjedele af 
tophastigheden, før 
gaspedalen slippes. Dette 
kan kontrolleres ved f.eks. 
at overvåge 
motorhastigheden eller 
ved at lade tilstrækkelig 
tid gå, fra gaspedalen 
trædes ned, til den slippes; 
det vil for køretøjer i 
kategori 1 og 2 i bilag I 
sige mindst to sekunder.
4. Et køretøj må kun 
kasseres, hvis det 
aritmetiske gennemsnit af 
mindst tre frie 
accelerationscyklusser 
ligger over 
grænseværdien. Dette kan 
beregnes ved at se bort fra 
målinger, der afviger 
betydeligt fra det målte 
gennemsnit. 
Medlemsstaterne kan 
begrænse antallet af 
kontrolcyklusser.
5. For at undgå 
unødvendig kontrol kan 
medlemsstaterne kassere 
køretøjer, hvis målte 
værdier ligger betydeligt 
over grænseværdien efter 
mindre end tre frie 
accelerationscyklusser 
eller efter 
rensningscyklusserne. For 
på samme måde at undgå 
unødvendig kontrol kan 
medlemsstaterne 
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godkende køretøjer, hvis
målte værdier ligger 
betydeligt under 
grænseværdien efter 
mindre end tre frie 
accelerationscyklusser 
eller efter 
rensningscyklusserne. 

Or. en

Begrundelse

OBD er ikke en garanteret metode til vurdering af emissioner, og emissionerne skal derfor 
kontrolleres ved måling af udstødningsemissionerne ved udstødningen. For at opnå præcise, 
harmoniserede kontrolresultater i hele Europa bør teksten, som refererer til "statistiske 
beregninger, som tager hensyn til målingernes spredning" udgå.

Ændringsforslag 348
Brian Simpson

Forslag til forordning
Bilag III – punkt 1.8 - litra a

Kommissionens forslag

1.8. Bremsevæske a) Bremsevæskens 
kogepunkt for lavt eller 
vandindholdet for højt

Ændringsforslag

1.8. Bremsevæske a) Bremsevæskens 
kogepunkt for lavt

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at sikre præcis kontrol af bremsevæsken for at undgå vildledende eller endda 
farlige resultater.

Ændringsforslag 349
Brian Simpson
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Forslag til forordning
Bilag III – punkt 5.2.2 – litra e (nyt)

Kommissionens forslag

Min
dre

Væ
sent
lige

Farl
ige

5.2.2. Hjul a) Ethvert brud eller 
enhver svejsedefekt.

x

(...)
Ændringsforslag

Min
dre

Væ
sent
lige

Farl
ige

5.2.2. Hjul a) Ethvert brud eller 
enhver svejsedefekt.

x

(...)
e) Hjul ikke kompatibelt 
med hjulnav.

x

Or. en

Begrundelse

Der er alvorlige ansvars- og sikkerhedsmæssige konsekvenser forbundet med anvendelsen af 
beskadigede hjul eller hjul, der ikke opfylder standarderne, og montering heraf på ikke-
standardaksler. Hvis kontrollen af hjulene viser, at de ikke passer til navet, er der tale om et 
kritisk brud på sikkerheden, hvorfor denne kontrol bør være omfattet af den tekniske kontrol.

Ændringsforslag 350
Debora Serracchiani

Forslag til forordning
Bilag III – punkt 5.2.3

Kommissionens forslag

Min
dre

Væ
sent
lige

Farl
ige

5.2.3. Dæk a) Dækstørrelse, 
belastningsevne, 
godkendelsesmærke eller 
hastighedsindeks ikke i 

x
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overensstemmelse med 
kravene(1) og påvirker 
trafiksikkerheden. 
Utilstrækkelig 
belastningsevne eller 
hastighedsindeks i forhold 
til den faktiske brug; dæk 
berører andre faste 
køretøjsdele, og påvirker 
derved trafiksikkerheden.

x

b) Dæk på samme aksel 
eller på tvillingehjul har 
forskellig størrelse.

x

c) Dæk på samme aksel er 
af forskellig type 
(radialdæk/diagonaldæk).

x

d) Enhver alvorlig 
beskadigelse eller flænge i 
dæk.

x

Tråd synlig eller 
beskadiget.

x

e) Dækmønsterdybde ikke 
i overensstemmelse med 
kravene(1).

x

Mindre end 80 % af den 
påkrævede mønsterdybde.

x

f) Dæk gnider mod andre 
komponenter (fleksible 
afskærmningsanordninger
).

x

Dæk gnider mod andre 
komponenter 
(færdselssikkerheden 
påvirkes ikke)

x

g) Regummierede dæk 
ikke i overensstemmelse 
med kravene(1).

x

Trådbeskyttelseslaget 
påvirkes.

x

h) Anordning til kontrol af 
lufttryk virker ikke 
korrekt eller

x

virker tydeligvis ikke. x
Ændringsforslag

Min
dre

Væ
sent

Farl
ige
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lige
5.2.3. Dæk a) Dækstørrelse, 

belastningsevne, 
godkendelsesmærke eller 
hastighedsindeks ikke i 
overensstemmelse med 
kravene(1) og påvirker 
trafiksikkerheden. 

x

Utilstrækkelig 
belastningsevne eller 
hastighedsindeks i forhold 
til den faktiske brug; dæk 
berører andre faste 
køretøjsdele, og påvirker 
derved trafiksikkerheden.

x

b) Dæk på samme aksel 
eller på tvillingehjul har 
forskellig størrelse.

x

c) Dæk på samme aksel er 
af forskellig type 
(radialdæk/diagonaldæk).

x

d) Enhver alvorlig 
beskadigelse eller flænge i 
dæk.

x

Tråd synlig eller 
beskadiget.

x

e) Dækkets slidindikator 
bliver synlig.

x

Dæk ved lovpligtig 
mønsterdybde. Dæk 
under lovpligtig 
mønsterdybde.

x

f) Dæk gnider mod andre 
komponenter (fleksible 
afskærmningsanordninger
).

x

Dæk gnider mod andre 
komponenter 
(færdselssikkerheden 
påvirkes ikke)

x

g) Regummierede dæk 
ikke i overensstemmelse 
med kravene(1).

x

Trådbeskyttelseslaget 
påvirkes.

x

h) Anordning til kontrol af 
dæktryk virker ikke 

x
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korrekt eller dæktryk 
tydeligvis for lavt
virker tydeligvis ikke. x
i) Dæktryk i brug i et af 
køretøjets hjul nedsat 
med 20 %, men ikke 
under 150 kP.

x

Dæktryk under 150 kPa. x

Or. en

Begrundelse

Kørsel med korrekt dæktryk forbedrer effektiviteten for dæk med lav rullemodstand og 
nedsætter CO2-emissionerne med hele 5g pr. km. Et dæk under 150 kPa er ikke kun usikkert, 
men farligt, da det risikerer at eksplodere. Et dæk med en slidbanedybde under de lovpligtige 
krav er ulovligt og bør derfor ikke være tilladt på europæiske veje. Derfor bør denne defekt 
markeres som farlig. Et dæk ved lovpligtig slidbanedybde bør skiftes, før det bliver farligt, og 
det bør derfor markeres som væsentligt.

Ændringsforslag 351
Werner Kuhn

Forslag til forordning
Bilag III – punkt 8.2.1.2 – litra b

Kommissionens forslag

Min
dre

Væ
sent
lige

Farl
ige

8.2.1.2 Gasformig
CF4-udledninger

b) eller, såfremt denne 
oplysning ikke foreligger, 
overstiger CO-
emissionen,

x

(...)
ii) for køretøjer, der har et 
avanceret 
emissionskontrolsystem,
– med motoren i tomgang: 
0,5 %
– ved høj 
tomgangshastighed: 0,3 %
eller
– med motoren i tomgang: 
0,313 % 
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– ved høj 
tomgangshastighed: 0,2 %
i henhold til tidspunktet 
for første registrering eller 
ibrugtagning som angivet 
i kravene(1).

Ændringsforslag

Min
dre

Væ
sent
lige

Farl
ige

8.2.1.2 Gasformig
CF4-udledninger

b) eller, såfremt denne 
oplysning ikke foreligger, 
overstiger CO-
emissionen,

x

(...)
ii) for køretøjer, der har et 
avanceret 
emissionskontrolsystem,
– med motoren i tomgang: 
0,5 %
– ved høj 
tomgangshastighed: 0,3 %
eller
– med motoren i tomgang: 
0,313 % 
– ved høj 
tomgangshastighed: 0,2 %
eller
– med motoren i 
tomgang: 0,2 % (6a)

– ved høj 
tomgangshastighed: 
0,1 % (6a)

i henhold til tidspunktet 
for første registrering eller 
ibrugtagning som angivet 
i kravene(1).

(6a) Typegodkendt i henhold til grænseværdierne i tabel 1 i bilag I til forordning (EF) 
nr. 715/2007 eller første gang registreret eller taget i brug efter 1. juli 2007 (Euro 5).

Or. en

Ændringsforslag 352
Werner Kuhn
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Forslag til forordning
Bilag III – punkt 8.2.2.2 – litra b

Kommissionens forslag

Min
dre

Væ
sent
lige

Farl
ige

8.2.2.2 Tæthed
Køretøjer, der er 
registreret eller taget i 
brug inden 1. januar 1980, 
er undtaget fra dette krav.

Hvis disse oplysninger 
ikke foreligger, eller der i 
henhold til kravene(1) ikke 
må anvendes 
referenceværdier,

x

for 
indsugningsdieselmotorer: 
2,5 m-1,
for turboladede 
dieselmotorer: 3,0 m-1,
eller for køretøjer, der er 
omfattet af kravene(1) eller 
er registreret eller taget i 
brug første gang efter den 
dato, der er angivet i 
kravene(1), 
1.5 m-1.14

Ændringsforslag

Min
dre

Væ
sent
lige

Farl
ige

8.2.2.2 Tæthed
Køretøjer, der er 
registreret eller taget i 
brug inden 1. januar 1980, 
er undtaget fra dette krav.

Hvis disse oplysninger 
ikke foreligger, eller der i 
henhold til kravene(1) ikke 
må anvendes 
referenceværdier,

x

for 
indsugningsdieselmotorer: 
2,5 m-1 ,
for turboladede 
dieselmotorer: 3,0 m-1,
eller for køretøjer, der er 
omfattet af kravene(1) eller 
er registreret eller taget i 
brug første gang efter den 
dato, der er angivet i 
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kravene(1), 
1.5 m-1 14

eller
0,5 m-1 (6a).

(6a) Typegodkendt i henhold til grænseværdierne i tabel 1 i bilag I til forordning (EF) 
nr. 715/2007 eller første gang registreret eller taget i brug efter 1. juli 2007 (Euro 5).

Or. en

Ændringsforslag 353
Debora Serracchiani

Forslag til forordning
Bilag V – stk. 1 – nr. 15 – led 15 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- et manometer til måling af dæktryk

Or. en

Begrundelse

Der er behov for et manometer til måling af dæktryk.


