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Tarkistus 325
Debora Serracchiani

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 5 osa– 5.3. kohta – 8 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– Suositeltu rengaspaine

Or. en

Perustelu

Tämä tieto on merkitty ajoneuvoon kiinnitettyyn levytarraan ja ajoneuvon omistajan 
käsikirjaan. Tieto on vertailukohta, jonka mukaan tarkastajat arvioivat, onko renkaat täytetty 
asianmukaisesti.

Tarkistus 326
Markus Ferber

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 1.8. kohta

Komission teksti

Jarruneste Kiehumislämpötilan tai 
vesipitoisuuden mittaus

a) Jarrunesteen 
kiehumislämpötila liian 
alhainen tai vesipitoisuus 
liian korkea.
b) Jarruneste likaista.
c) Jarrunestettä liian 
vähän.

Tarkistus

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Tähän mennessä ei ole löydetty soveltuvaa jarrunesteen testausmenetelmää. Siksi sellaisen 
testin käyttöönotto torjutaan.

Tarkistus 327
Brian Simpson
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Ehdotus asetukseksi
Liite II – 1.8. kohta – a alakohta

Komission teksti

1.8. Jarruneste Kiehumislämpötilan tai 
vesipitoisuuden mittaus.

a) Jarrunesteen 
kiehumislämpötila liian 
alhainen tai vesipitoisuus 
liian korkea.

Tarkistus

1.8. Jarruneste Kiehumislämpötilan tai 
vesipitoisuuden mittaus.

a) Jarrunesteen 
kiehumislämpötila liian 
alhainen.

Or. en

Perustelu

On tärkeää varmistaa jarrunesteen tarkka testaaminen harhaanjohtavien ja jopa vaarallisten 
tulosten välttämiseksi.

Tarkistus 328
Fiona Hall

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 3.3. kohta – a alakohta

Komission teksti

3.3. Taustapeilit tai 
epäsuoran näkemän 
laitteet

Silmämääräinen tarkastus. a) Peili tai laite puuttuu tai 
sitä ei ole asennettu 
vaatimusten(1) mukaisesti.

Tarkistus

3.3. Taustapeilit tai 
epäsuoran näkemän 
laitteet

Silmämääräinen tarkastus. a) Peili tai laite puuttuu tai 
sitä ei ole asennettu 
vaatimusten(1) mukaisesti, 
mukaan luettuina 
direktiivissä 2007/38/EY 
esitetyt vaatimukset 
peilien jälkiasentamisesta 
yhteisössä rekisteröityihin 
raskaisiin 
tavarankuljetusajoneuvoi
hin.

Or. en
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Perustelu

Kertomuksessaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle peilien jälkiasentamisesta yhteisössä 
rekisteröityihin raskaisiin tavarankuljetusajoneuvoihin annetun direktiivin 2007/38/EY 
täytäntöönpanosta komissio kertoi, että useimmilla jäsenvaltioilla ei ollut yksityiskohtaisia 
tietoja siitä, kuinka monet ajoneuvot hylättiin katsastuksessa siksi, että ne eivät noudattaneet 
jälkiasentamisvaatimuksia. Nämä jälkiasentamista koskevat vaatimukset ovat kuitenkin 
keskeisessä asemassa tieturvallisuuden kannalta, ja ne olisi sisällytettävä katsastukseen.

Tarkistus 329
Bogusław Liberadzki

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 4.1.2. kohta

Komission teksti

4.1.2. Suuntaus Määritetään kunkin 
ajovalaisimen vaakasuora
suuntaus lähivaloilla 
ajovalaisimien 
suuntauslaitteen avulla tai 
pystysuoraa tasoa vasten.

Ajovalaisimen suuntaus ei 
ole vaatimuksissa(1)

asetetuissa rajoissa.

Tarkistus

4.1.2. Suuntaus Määritetään kunkin 
ajovalaisimen vaaka- ja 
pystysuora suuntaus 
lähivaloilla ajovalaisimien 
suuntauslaitteen avulla ja 
sähköisellä 
valvontalaitteella, jotta 
tarvittaessa voidaan 
ohjata dynaamista 
toimivuutta.

a) Ajovalaisimen suuntaus 
ei ole vaatimuksissa(1)

asetetuissa rajoissa.

b) Tarkistetaan suuntaus 
ja dynaamisen 
ajovalojärjestelmän 
toiminta.

Or. en

Tarkistus 330
Bogusław Liberadzki
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Ehdotus asetukseksi
Liite II – 4.1.3. kohta

Komission teksti

4.1.3. Kytkennät Silmämääräinen tarkastus 
ja toiminnan kokeilu.

a) Kytkin ei toimi 
vaatimusten(1) mukaisesti 
(samaan aikaan syttyvien 
ajovalaisimien 
lukumäärä). 
b) Hallintalaitteen 
toiminta puutteellinen.

Tarkistus

4.1.3. Kytkennät Silmämääräinen tarkastus 
ja toiminnan kokeilu ja 
käyttäen tarvittaessa 
sähköistä 
valvontalaitetta.

a) Kytkin ei toimi 
vaatimusten(1) mukaisesti 
(samaan aikaan syttyvien 
ajovalaisimien 
lukumäärä). 
b) Hallintalaitteen 
toiminta puutteellinen.

Or. en

Tarkistus 331
Bogusław Liberadzki

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 4.1.5. kohta

Komission teksti

4.1.5. 
Suuntauksensäätöjärjestel
mä (jos pakollinen) (X) 

Silmämääräinen tarkastus 
ja toiminnan kokeilu, jos 
mahdollista.

a) Laite ei toimi.

b) Käsisäätöistä laitetta ei 
voi käyttää kuljettajan 
istuimelta.

Tarkistus

4.1.5. 
Suuntauksensäätöjärjestel
mä (jos pakollinen) (X) 

Silmämääräinen tarkastus 
ja toiminnan kokeilu ja 
käyttäen tarvittaessa 
sähköistä 
valvontalaitetta.

a) Laite ei toimi.
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b) Käsisäätöistä laitetta ei 
voi käyttää kuljettajan 
istuimelta.

Or. en

Tarkistus 332
Bogusław Liberadzki

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 4.3.2. kohta

Komission teksti

4.3.2. Kytkennät Silmämääräinen tarkastus 
ja toiminnan kokeilu.

a) Kytkin ei toimi
vaatimusten(1) mukaisesti.
b) Hallintalaitteen 
toiminta puutteellinen.

Tarkistus

4.3.2. Hätäjarruvalon
kytkennät

Silmämääräinen tarkastus 
ja toiminnan kokeilu 
käyttäen sähköistä 
valvontavälinettä, jolla 
vaihdellaan 
jarrupolkimen sensorin 
syöttiarvoa, ja 
hätäjarruvalon 
toiminnan tutkiminen 
havainnoimalla. 

a) Kytkin ei toimi 
vaatimusten(1) mukaisesti.

b) Hallintalaitteen 
toiminta puutteellinen.
c) Hätäjarruvalo ei toimi 
tai toimii vain osittain 
oikein.

Or. en

Tarkistus 333
Bogusław Liberadzki

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 4.5.2. kohta

Komission teksti

Suuntaus (X)2
Toiminnan kokeilu ja Etusumuvalojen suuntaus 
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tarkastus ajovalaisimien 
suuntauslaitteen avulla.

virheellinen vaakatasossa, 
kun valokuviolla on 
ääriraja.

Tarkistus

Suuntaus (X)2
Toiminnan kokeilu ja 
tarkastus ajovalaisimien 
suuntauslaitteen avulla.

Etusumuvalojen suuntaus 
virheellinen vaaka- ja 
pystytasossa, kun 
valokuviolla on ääriraja.

Or. en

Tarkistus 334
Brian Simpson

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 5.2.2. kohta – e alakohta (uusi)

Komission teksti

5.2.2. Pyörät Kunkin vanteen 
molempien puolien 
silmämääräinen tarkastus 
ajoneuvon ollessa 
tarkastuskuilun päällä tai 
autonostimessa.

a) Murtumia tai 
puutteellinen hitsaus.

(...)
Tarkistus

5.2.2. Pyörät Kunkin vanteen 
molempien puolien 
silmämääräinen tarkastus 
ajoneuvon ollessa 
tarkastuskuilun päällä tai 
autonostimessa.

a) Murtumia tai 
puutteellinen hitsaus.

(...)
e) Pyörä ei sovi yhteen 
pyörän navan kanssa.

Or. en

Perustelu

Standardista poikkeaviin akseleihin asennettuihin pyöriin, jotka eivät vastaa vaatimuksia tai 
ovat vioittuneet, liittyy vakavia vastuu- ja turvallisuuskysymyksiä. Sellaisten pyörien, jotka 
eivät ole yhteensopivia pyörän navan kanssa, katsastamista olisi pidettävä turvallisuuden 
kannalta kriittisenä, minkä vuoksi ne olisi sisällytettävä kohteisiin, jotka on tarkastettava 
katsastuksen aikana.
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Tarkistus 335
Debora Serracchiani

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 5.2.3. kohta – sarake 2

Komission teksti

5.2.3. Renkaat Koko renkaan 
silmämääräinen tarkastus 
joko pyörittämällä pyörää 
siten, että pyörä on irti 
maasta ja ajoneuvo on 
tarkastuskuilun päällä tai 
autonostimessa, tai 
liikuttamalla ajoneuvoa 
eteen ja taakse 
tarkastuskuilun päällä. 

Tarkistus

5.2.3. Renkaat Koko renkaan 
silmämääräinen tarkastus 
joko pyörittämällä pyörää 
siten, että pyörä on irti 
maasta ja ajoneuvo on 
tarkastuskuilun päällä tai 
autonostimessa, tai 
liikuttamalla ajoneuvoa 
eteen ja taakse 
tarkastuskuilun päällä. 
Rengaspaineen 
mittaaminen 
painemittarilla ja 
tuloksen vertaaminen 
valmistajan antamiin 
arvoihin.

Or. en

Perustelu

Rengaspainetta ei voi mitata käyttämättä painemittaria. Tarkastajan on verrattava 
rengaspainetta ajoneuvon valmistajan suosittamaan arvoon.
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Tarkistus 336
Markus Ferber

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 5.3.2. kohta – sarake 2

Komission teksti

5.3.2. 
Heilahduksenvaimentimet

Ajoneuvon 
silmämääräinen tarkastus 
tarkastuskuilun päällä tai 
autonostimessa tai 
tarkastus erityisvälineillä, 
jos niitä on saatavilla.

Tarkistus

5.3.2. 
Heilahduksenvaimentimet

Silmämääräinen tarkastus 
ajoneuvon ollessa 
tarkastuskuilun päällä tai 
autonostimessa.

Or. de

Tarkistus 337
Markus Ferber

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 5.3.2.1. kohta – b alakohta

Komission teksti

b) Annettuja 
vähimmäisarvoja ei 
saavuteta.

Tarkistus

b) Annettuja 
vähimmäisarvoja ei 
saavuteta (alaviite).
(Alaviite) Merkinnällä 
(X) on merkitty kohteet, 
jotka liittyvät ajoneuvon 
kuntoon ja sen 
soveltuvuuteen 
tieliikenteeseen, mutta 
joita ei pidetä 
katsastuksessa 
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olennaisina.

Or. de

Tarkistus 338
Markus Ferber

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 7.11. kohta – sarake 1

Komission teksti

7.11 Matkamittari, jos 
saatavilla

Tarkistus

Matkamittari, jos 
saatavilla (alaviite)
(Alaviite) Merkinnällä 
(X) on merkitty kohteet, 
jotka liittyvät ajoneuvon 
kuntoon ja sen 
soveltuvuuteen 
tieliikenteeseen, mutta 
joita ei pidetä 
katsastuksessa 
olennaisina.

Or. de

Tarkistus 339
Werner Kuhn

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 8.2.1.2. kohta

Komission teksti

Kaasupäästöt Mittaukset vaatimusten(1)

mukaisella 
pakokaasuanalysaattorilla.
Niiden ajoneuvojen osalta, 
jotka on varustettu 
sisäisellä 
valvontajärjestelmällä 
(OBD-järjestelmällä), 
päästönvähennysjärjestel

a) Joko pakokaasupäästöt 
ylittävät valmistajan 
ilmoittamat arvot; 
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män moitteeton toiminta 
voidaan tarkastaa OBD-
laitteen asianmukaisen 
lukeman avulla ja 
tarkistamalla 
samanaikaisesti, että 
OBD-järjestelmä toimii 
moitteettomasti, 
vaihtoehtona sille, että 
tehdään päästömittaukset
joutokäynnillä moottorin 
käyttöä koskevien 
valmistajan suositusten ja 
muiden vaatimusten(1)

mukaisesti..
b) tai, jos näitä tietoja ei 
ole saatavilla, CO-päästöt 
ylittävät seuraavat arvot;
i) Ajoneuvot, joissa ei ole 
kehittynyttä 
päästönvähennysjärjestelm
ää:
– 4,5 %, tai
– 3,5 %
riippuen siitä, mikä on 
vaatimuksissa määritelty 
rekisteröintipäivä tai 
ensimmäinen 
käyttöönottopäivä;
ii) ajoneuvot, joissa on 
kehittynyt 
päästönvähennysjärjestelm
ä:
– joutokäynnillä: 0,5 %
– korotetulla 
joutokäynnillä: 0,3 %
tai 
– joutokäynnillä: 0,3 %6

– korotetulla 
joutokäynnillä: 0,2 %
riippuen siitä, mikä on 
vaatimuksissa(1) määritelty 
rekisteröintipäivä tai 
ensimmäinen 
käyttöönottopäivä.
c) Lambda-arvo ei ole 
välillä 1± 0,03 tai se ei ole 
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valmistajan erittelyn 
mukainen
d) OBD-järjestelmän 
lukema osoittaa 
merkittävää 
toimintahäiriötä.

Tarkistus

8.2.1.2 
Kaasupäästöt

Mittaukset vaatimusten(1)

mukaisella 
pakokaasuanalysaattorilla
ja niiden ajoneuvojen 
osalta, jotka on varustettu 
vaatimusten(1) mukaisella 
OBD-järjestelmällä, 
OBD-tietojen lukeminen 
ja OBD-järjestelmän 
moitteettoman toiminnan 
tarkastaminen (valmius) 
joutokäynnillä moottorin 
käyttöä koskevien 
valmistajan suositusten ja 
muiden vaatimusten(1)

mukaisesti.

a) Joko pakokaasupäästöt 
ylittävät valmistajan 
ilmoittamat arvot; 

b) tai, jos näitä tietoja ei 
ole saatavilla, CO-päästöt 
ylittävät seuraavat arvot:
i) ajoneuvot, joissa ei ole 
kehittynyttä 
päästönvähennysjärjestelm
ää:
– 4,5 %, tai
– 3,5 %
riippuen siitä, mikä on 
vaatimuksissa(1) määritelty 
rekisteröintipäivä tai 
ensimmäinen 
käyttöönottopäivä.
ii) ajoneuvot, joissa on 
kehittynyt 
päästönvähennysjärjestelm
ä:
– joutokäynnillä: 0,5 %
– korotetulla 
joutokäynnillä: 0,3 %
tai 
– joutokäynnillä: 0,3 %6
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– korotetulla 
joutokäynnillä: 0,2 %
tai
– joutokäynnillä: 0,2 % (6a)

– korotetulla 
joutokäynnillä: 0,1 % (6a)

riippuen siitä, mikä on 
vaatimuksissa(1) 
määritelty 
rekisteröintipäivä tai 
ensimmäinen 
käyttöönottopäivä.
c) Lambda-arvo ei ole 
välillä 1± 0,03 tai se ei ole 
valmistajan erittelyn 
mukainen
d) OBD-järjestelmän 
lukema osoittaa 
merkittävää 
toimintahäiriötä.

(6a) Ajoneuvoilla, jotka on tyyppihyväksytty direktiivin 715/2007/ETY liitteessä I olevassa 
taulukossa 1 annettujen raja-arvojen mukaisesti tai jotka on rekisteröity tai otettu 
ensimmäisen kerran käyttöön 1. heinäkuuta 2007 jälkeen (Euro 5).

Or. en

Tarkistus 340
Georges Bach

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 8.2.1.2. kohta – sarake 2

Komission teksti

8.2.1.2 
Kaasupäästöt

Mittaukset vaatimusten(1)

mukaisella
pakokaasuanalysaattorilla.
Niiden ajoneuvojen osalta, 
jotka on varustettu 
sisäisellä 
valvontajärjestelmällä 
(OBD-järjestelmällä), 
päästönvähennysjärjestel
män moitteeton toiminta 
voidaan tarkastaa OBD-
laitteen asianmukaisen 
lukeman avulla ja 
tarkistamalla 
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samanaikaisesti, että 
OBD-järjestelmä toimii 
moitteettomasti, 
vaihtoehtona sille, että 
tehdään päästömittaukset
joutokäynnillä moottorin 
käyttöä koskevien 
valmistajan suositusten ja 
muiden vaatimusten(1)

mukaisesti..

Tarkistus

8.2.1.2. Kaasupäästöt Mittaukset 
pakokaasuanalysaattorilla
ja niiden ajoneuvojen 
osalta, jotka on varustettu 
vaatimusten mukaisella 
OBD-järjestelmällä, 
OBD-tietojen lukeminen 
ja OBD-järjestelmän 
moitteettoman toiminnan 
tarkastaminen 
joutokäynnillä moottorin 
käyttöä koskevien 
valmistajan suositusten ja 
muiden vaatimusten(1)

mukaisesti. 
Päästöjärjestelmätestaust
a on aina oltava 
oletusmenetelmänä 
pakokaasupäästöjen 
mittaamisessa, myös 
silloin, kun sitä käytetään 
yhdessä OBD-
järjestelmän kanssa.

Or. en

Perustelu

Päästötestauksen nykyinen määritelmä, jossa ainoastaan mainitaan OBD-skannaus 
vaihtoehtona, ei ole asianmukainen. Päästöjärjestelmän mittalaitteiden ja 
OBD-skannausvälineiden yhdistelmät kattavat kaikki ajoneuvojen päästöihin liittyvien 
järjestelmien kaikki merkitykselliset virheet.



PE508.077v01-00 16/50 AM\931822FI.doc

FI

Tarkistus 341
Isabelle Durant

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 8.2.1.2. kohta

Komission teksti

8.2.1.2. Kaasupäästöt Mittaukset vaatimusten(1)

mukaisella 
pakokaasuanalysaattorilla. 
Niiden ajoneuvojen osalta, 
jotka on varustettu 
sisäisellä 
valvontajärjestelmällä 
(OBD-järjestelmällä), 
päästönvähennysjärjestel
män moitteeton toiminta 
voidaan tarkastaa OBD-
laitteen asianmukaisen 
lukeman avulla ja 
tarkistamalla 
samanaikaisesti, että 
OBD-järjestelmä toimii 
moitteettomasti,
vaihtoehtona sille, että 
tehdään päästömittaukset 
joutokäynnillä moottorin 
käyttöä koskevien 
valmistajan suositusten ja 
muiden vaatimusten(1)

mukaisesti..

a) Joko pakokaasupäästöt 
ylittävät valmistajan 
ilmoittamat arvot; 

b) tai, jos näitä tietoja ei 
ole saatavilla, CO-päästöt 
ylittävät seuraavat arvot:
i) ajoneuvot, joissa ei ole 
kehittynyttä 
päästönvähennysjärjestel
mää:
– 4,5 %, tai
– 3,5 %
riippuen siitä, mikä on 
vaatimuksissa määritelty 
rekisteröintipäivä tai 
ensimmäinen 
käyttöönottopäivä.
ii) ajoneuvot, joissa on 
kehittynyt 
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päästönvähennysjärjestel
mä:
– joutokäynnillä: 0,5 %
– korotetulla 
joutokäynnillä: 0,3 %
tai 
– joutokäynnillä:0,3 %6

– korotetulla 
joutokäynnillä: 0,2 %
riippuen siitä, mikä on 
vaatimuksissa määritelty 
rekisteröintipäivä tai 
ensimmäinen 
käyttöönottopäivä.
c) Lambda-arvo ei ole 
välillä 1± 0,03 tai se ei ole 
valmistajan erittelyn 
mukainen.
d) OBD-järjestelmän 
lukema osoittaa
merkittävää 
toimintahäiriötä.

Tarkistus

8.2.1.2. Kaasupäästöt Mittaukset vaatimusten(1)

mukaisella 
pakokaasuanalysaattorilla. 
Mittaukset vaatimusten(1)

mukaisella 
pakokaasuanalysaattorilla, 
Niiden ajoneuvojen osalta, 
jotka on varustettu 
sisäisellä 
valvontajärjestelmällä 
(OBD-järjestelmällä),
myös kyseisen 
järjestelmän 
moitteettoman toiminnan 
tarkastaminen 
vaihtoehtona sille, että 
tehdään päästömittaukset
moottorin käyttöä 
koskevien valmistajan 
suositusten ja muiden 
vaatimusten(1) mukaisesti.

a) Joko pakokaasupäästöt 
ylittävät valmistajan 
ilmoittamat arvot; 

Typen oksidien 
mittaaminen soveltuvalla 

b) tai, jos näitä tietoja ei 
ole saatavilla, CO-päästöt 
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välineellä tai 
asianmukaisesti 
varustetulla 
kaasuanalysaattorilla 
käyttäen olemassa olevia 
päästöjärjestelmän 
testausmenetelmiä.

ylittävät seuraavat arvot:

i) ajoneuvot, joissa ei ole 
kehittynyttä 
päästönvähennysjärjestel
mää:
– 4,5 %, tai
– 3,5 %
riippuen siitä, mikä on 
vaatimuksissa(1) määritelty 
rekisteröintipäivä tai 
ensimmäinen 
käyttöönottopäivä.
ii) ajoneuvot, joissa on 
kehittynyt 
päästönvähennysjärjestel
mä:
– joutokäynnillä: 0,5 %
– korotetulla 
joutokäynnillä: 0,3 %
tai 
– joutokäynnillä: 0,3 %6

– korotetulla 
joutokäynnillä: 0,2 %
riippuen siitä, mikä on 
vaatimuksissa(1) 
määritelty 
rekisteröintipäivä tai 
ensimmäinen 
käyttöönottopäivä.
c) Lambda-arvo ei ole 
välillä 1± 0,03 tai se ei ole 
valmistajan erittelyn 
mukainen.
d) OBD-järjestelmän 
lukema osoittaa 
merkittävää 
toimintahäiriötä 
joutokäynnillä.
Typen oksidien määrä ei 
ole vaatimusten 
mukainen tai ylittää 
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valmistajan ilmoittamat 
arvot.

Or. en

Tarkistus 342
Bogusław Liberadzki, Oldřich Vlasák

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 8.2.1.2. kohta – sarake 2

Komission teksti

8.2.1.2. Kaasupäästöt Mittaukset vaatimusten(1)

mukaisella 
pakokaasuanalysaattorilla. 
Niiden ajoneuvojen osalta, 
jotka on varustettu 
sisäisellä 
valvontajärjestelmällä 
(OBD-järjestelmällä), 
päästönvähennysjärjestel
män moitteeton toiminta 
voidaan tarkastaa OBD-
laitteen asianmukaisen 
lukeman avulla ja 
tarkistamalla 
samanaikaisesti, että 
OBD-järjestelmä toimii 
moitteettomasti, 
vaihtoehtona sille, että 
tehdään päästömittaukset 
joutokäynnillä moottorin 
käyttöä koskevien 
valmistajan suositusten ja 
muiden vaatimusten(1)

mukaisesti..
Tarkistus

8.2.1.2. Kaasupäästöt Mittaukset vaatimusten(1)

mukaisella 
pakokaasuanalysaattorilla.
Tämän 
päästöjärjestelmätestin 
on oltava 
pakokaasupäästöjen 
mittaamisen 
oletusmenetelmänä, 
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vaikka sitä käytettäisiin 
yhdessä OBD-
järjestelmän kanssa. 
Niiden ajoneuvojen osalta, 
jotka on varustettu 
sisäisellä 
valvontajärjestelmällä 
(OBD-järjestelmällä), 
päästönvähennysjärjestel
män moitteeton toiminta 
voidaan tarkastaa OBD-
laitteen asianmukaisen 
lukeman avulla ja 
tarkistamalla 
samanaikaisesti, että 
OBD-järjestelmä toimii 
moitteettomasti, 
vaihtoehtona sille, että 
tehdään päästömittaukset 
joutokäynnillä moottorin 
käyttöä koskevien 
valmistajan suositusten ja 
muiden vaatimusten(1)

mukaisesti.

Or. en

Perustelu

OBD ei ole luotettava päästömittausmenetelmä; siksi päästöt on tarkistettava mittauksella 
pakoputkesta.

Tarkistus 343
Werner Kuhn

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 8.2.2.2. kohta

Komission teksti

8.2.2.2. Pakokaasujen 
sameus
Tätä vaatimusta ei 
sovelleta ajoneuvoihin, 
jotka on rekisteröity tai 
otettu käyttöön ennen 1 
päivää tammikuuta 1980.

a) Pakokaasujen 
sameuden mittaus 
vapaassa kiihdytyksessä 
(ilman kuormaa 
tyhjäkäynnistä 
ruiskutuksen katkaisun 

a) Jos tätä tietoa ei ole 
saatavilla tai 
vaatimuksissa ei sallita 
viitearvojen käyttöä,
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kierrosnopeuteen) vaihde 
vapaalla ja kytkin 
kytkettynä.
b) Ajoneuvon 
esivalmistelu:

pakokaasujen sameus 
ylittää ajoneuvossa 
olevassa valmistajan 
kilvessä ilmoitetun tason;

1. Ajoneuvo voidaan 
testata ilman 
esivalmistelua, mutta 
turvallisuussyistä olisi 
tarkistettava, että moottori 
on saavuttanut 
käyntilämpötilan ja että se 
on mekaanisesti 
tyydyttävässä kunnossa.

b) jos tätä tietoa ei ole 
saatavilla tai 
vaatimuksissa(1) ei sallita 
viitearvojen käyttöä,

2. Esivalmistelua koskevat 
vaatimukset:

vapaasti hengittävillä 
moottoreilla: 2,5 m ,

i) Moottorin on 
saavutettava täysi 
käyntilämpötila, eli 
esimerkiksi 
öljynmittapuikon putkesta 
anturilla mitattavan 
moottoriöljyn lämpötilan 
on oltava vähintään 80 °C, 
tai normaali 
käyntilämpötila, jos se on 
tätä alhaisempi, taikka 
infrapunasäteilyn 
perusteella mitattavan 
sylinteriryhmän 
lämpötilan on oltava 
vähintään edellä mainittua 
vastaava lämpötila. Jos 
tämä mittaus on 
ajoneuvon kokoonpanosta 
johtuen 
epäkäytännöllinen, 
ajoneuvon normaali 
käyntilämpötila voidaan 
määrittää muilla tavoin, 
esimerkiksi moottorin 
tuulettimen toiminnasta.

turboahtimella 
varustetuilla moottoreilla: 
3,0 m ,

ii) Pakojärjestelmä on 
puhdistettava vähintään 
kolmella vapaan 
kiihdytyksen syklillä tai 

tai ajoneuvoilla, jotka on 
yksilöity vaatimuksissa tai 
jotka on rekisteröity tai 
otettu ensimmäisen kerran 
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vastaavalla menetelmällä. käyttöön vaatimuksissa
määritellyn ajankohdan 
jälkeen,

c) Testimenettely: 1,5 m
Moottorin ja mahdollisen 
turboahtimen on oltava 
tyhjäkäynnillä ennen 
kunkin vapaan 
kiihdytyksen syklin alkua. 
Raskaiden 
dieselmoottoreiden osalta 
tämä merkitsee sitä, että 
kaasupolkimen 
päästämisen jälkeen on 
odotettava vähintään 10 
sekuntia.
2. Kunkin vapaan 
kiihdytyksen syklin 
aloittamiseksi kaasupoljin 
on painettava pohjaan 
nopeasti ja portaattomasti 
(alle sekunnissa) mutta ei 
liian voimakkaasti, jotta 
ruiskutuspumpun syöttö 
olisi mahdollisimman 
suuri.
3. Kunkin vapaan 
kiihdytyksen syklin 
aikana moottorin on ennen 
kaasupolkimen 
päästämistä saavutettava 
ruiskutuksen katkaisun 
kierrosnopeus tai 
automaattivaihteistolla 
varustettujen ajoneuvojen 
osalta valmistajan 
ilmoittama kierrosnopeus 
tai, jos tätä tietoa ei ole 
saatavilla, kaksi 
kolmasosaa ruiskutuksen 
katkaisun 
kierrosnopeudesta. Tämä 
voidaan todentaa 
esimerkiksi seuraamalla 
moottorin nopeutta tai 
antamalla kaasupolkimen 
ensimmäisen painamisen 
ja päästämisen välillä 
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kulua riittävä aika, jonka 
olisi oltava liitteessä I 
määriteltyihin luokkiin 1 
ja 2 kuuluvien 
ajoneuvojen osalta 
vähintään kaksi sekuntia.
4. Ajoneuvo on hylättävä 
ainoastaan siinä 
tapauksessa, että 
vähintään viimeisten 
kolmen vapaan 
kiihdytyksen syklin 
aritmeettinen keskiarvo 
ylittää raja-arvon. 
Keskiarvo voidaan laskea 
siten, ettei huomioon oteta 
sellaisia mahdollisia 
mittauksia, joiden tulokset 
poikkeavat huomattavasti 
mitatusta keskiarvosta, tai 
käyttämällä muuta 
tilastolaskentamenetelmää
, jossa otetaan huomioon 
mitattujen arvojen 
hajonta. Jäsenvaltiot 
voivat määrätä 
testisyklien 
enimmäismäärän.
5. Tarpeettoman 
testauksen välttämiseksi 
jäsenvaltiot voivat hylätä 
sellaiset ajoneuvot, joiden 
osalta alle kolmen vapaan 
kiihdytyksen syklin tai 
puhdistussyklin jälkeen on 
mitattu arvoja, jotka 
ylittävät huomattavasti 
raja-arvot. Niin ikään 
tarpeettoman testauksen 
välttämiseksi jäsenvaltiot 
voivat hyväksyä sellaiset 
ajoneuvot, joiden osalta 
alle kolmen vapaan 
kiihdytyksen syklin tai 
puhdistussyklin jälkeen on 
mitattu arvoja, jotka 
alittavat huomattavasti 
raja-arvot.
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Tarkistus

8.2.2.2. Pakokaasujen 
sameus
Tätä vaatimusta ei 
sovelleta ajoneuvoihin, 
jotka on rekisteröity tai 
otettu käyttöön ennen 1 
päivää tammikuuta 1980.

a) Pakokaasujen 
sameuden mittaus 
vapaassa kiihdytyksessä 
(ilman kuormaa 
tyhjäkäynnistä 
ruiskutuksen katkaisun 
kierrosnopeuteen) vaihde 
vapaalla ja kytkin 
kytkettynä ja niiden 
ajoneuvojen osalta, jotka 
on varustettu
vaatimusten(1) mukaisella 
OBD-järjestelmällä, 
OBD-tietojen lukeminen 
ja OBD-järjestelmän 
moitteettoman toiminnan 
tarkastaminen (valmius)
joutokäynnillä moottorin 
käyttöä koskevien 
valmistajan suositusten ja 
muiden vaatimusten(1)

mukaisesti. 

a) Jos tätä tietoa ei ole 
saatavilla tai 
vaatimuksissa ei sallita 
viitearvojen käyttöä,

b) Ajoneuvon 
esivalmistelu: 

pakokaasujen sameus 
ylittää ajoneuvossa 
olevassa valmistajan 
kilvessä ilmoitetun tason;

1. Ajoneuvo voidaan 
testata ilman 
esivalmistelua, mutta 
turvallisuussyistä olisi 
tarkistettava, että moottori 
on saavuttanut 
käyntilämpötilan ja että se 
on mekaanisesti 
tyydyttävässä kunnossa.

b) jos tätä tietoa ei ole 
saatavilla tai 
vaatimuksissa(1) ei sallita 
viitearvojen käyttöä,

2. Esivalmistelua koskevat 
vaatimukset:

vapaasti hengittävillä 
moottoreilla: 2,5 m,

i) Moottorin on 
saavutettava täysi 
käyntilämpötila, eli 
esimerkiksi 
öljynmittapuikon putkesta 
anturilla mitattavan 
moottoriöljyn lämpötilan 

turboahtimella 
varustetuilla moottoreilla: 
3,0 m ,
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on oltava vähintään 80 °C, 
tai normaali 
käyntilämpötila, jos se on 
tätä alhaisempi, taikka 
infrapunasäteilyn 
perusteella mitattavan 
sylinteriryhmän 
lämpötilan on oltava 
vähintään edellä mainittua 
vastaava lämpötila. Jos 
tämä mittaus on 
ajoneuvon kokoonpanosta 
johtuen 
epäkäytännöllinen, 
ajoneuvon normaali 
käyntilämpötila voidaan 
määrittää muilla tavoin, 
esimerkiksi moottorin 
tuulettimen toiminnasta.
ii) Pakojärjestelmä on 
puhdistettava vähintään 
kolmella vapaan 
kiihdytyksen syklillä tai 
vastaavalla menetelmällä.

tai ajoneuvoilla, jotka on 
yksilöity vaatimuksissa(1) 

tai jotka on rekisteröity tai 
otettu ensimmäisen kerran 
käyttöön vaatimuksissa(1)

määritellyn ajankohdan 
jälkeen,

c) Testimenettely: 1,5 m-1.7
Moottorin ja mahdollisen 
turboahtimen on oltava 
tyhjäkäynnillä ennen 
kunkin vapaan 
kiihdytyksen syklin alkua. 
Raskaiden 
dieselmoottoreiden osalta 
tämä merkitsee sitä, että 
kaasupolkimen 
päästämisen jälkeen on 
odotettava vähintään 10 
sekuntia.

tai

2. Kunkin vapaan 
kiihdytyksen syklin 
aloittamiseksi kaasupoljin 
on painettava pohjaan 
nopeasti ja portaattomasti 
(alle sekunnissa) mutta ei 
liian voimakkaasti, jotta 
ruiskutuspumpun syöttö 
olisi mahdollisimman 

0,5 m-1 (6a)
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suuri.
3. Kunkin vapaan 
kiihdytyksen syklin 
aikana moottorin on ennen 
kaasupolkimen 
päästämistä saavutettava 
ruiskutuksen katkaisun 
kierrosnopeus tai 
automaattivaihteistolla 
varustettujen ajoneuvojen 
osalta valmistajan 
ilmoittama kierrosnopeus 
tai, jos tätä tietoa ei ole 
saatavilla, kaksi 
kolmasosaa ruiskutuksen 
katkaisun 
kierrosnopeudesta. Tämä 
voidaan todentaa 
esimerkiksi seuraamalla 
moottorin nopeutta tai 
antamalla kaasupolkimen 
ensimmäisen painamisen 
ja päästämisen välillä 
kulua riittävä aika, jonka 
olisi oltava liitteessä I 
määriteltyihin luokkiin 1 
ja 2 kuuluvien 
ajoneuvojen osalta 
vähintään kaksi sekuntia.
4. Ajoneuvo on hylättävä 
ainoastaan siinä 
tapauksessa, että 
vähintään viimeisten 
kolmen vapaan 
kiihdytyksen syklin 
aritmeettinen keskiarvo 
ylittää raja-arvon. 
Keskiarvo voidaan laskea 
siten, ettei huomioon oteta 
sellaisia mahdollisia 
mittauksia, joiden tulokset 
poikkeavat huomattavasti 
mitatusta keskiarvosta, tai 
käyttämällä muuta 
tilastolaskentamenetelmää
, jossa otetaan huomioon 
mitattujen arvojen 
hajonta. Jäsenvaltiot 
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voivat määrätä 
testisyklien 
enimmäismäärän.
5. Tarpeettoman 
testauksen välttämiseksi 
jäsenvaltiot voivat hylätä 
sellaiset ajoneuvot, joiden 
osalta alle kolmen vapaan 
kiihdytyksen syklin tai 
puhdistussyklin jälkeen on 
mitattu arvoja, jotka 
ylittävät huomattavasti 
raja-arvot. Niin ikään 
tarpeettoman testauksen 
välttämiseksi jäsenvaltiot 
voivat hyväksyä sellaiset 
ajoneuvot, joiden osalta 
alle kolmen vapaan 
kiihdytyksen syklin tai 
puhdistussyklin jälkeen on 
mitattu arvoja, jotka 
alittavat huomattavasti 
raja-arvot.

(6a) Ajoneuvoilla, jotka on tyyppihyväksytty direktiivin 715/2007/ETY liitteessä I olevassa 
taulukossa 1 annettujen raja-arvojen mukaisesti tai jotka on rekisteröity tai otettu 
ensimmäisen kerran käyttöön 1. heinäkuuta 2007 jälkeen (Euro 5).

Or. en

Tarkistus 344
Georges Bach

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 8.2.2.2. kohta – sarake 2 – a alakohta

Komission teksti

8.2.2.2. Pakokaasujen 
sameus
Tätä vaatimusta ei 
sovelleta ajoneuvoihin, 
jotka on rekisteröity tai 
otettu käyttöön ennen 1 
päivää tammikuuta 1980.

a) Pakokaasujen 
sameuden mittaus
vapaassa kiihdytyksessä 
(ilman kuormaa 
tyhjäkäynnistä 
ruiskutuksen katkaisun 
kierrosnopeuteen) vaihde 
vapaalla ja kytkin 
kytkettynä.
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Tarkistus

8.2.2.2. Pakokaasujen 
sameus
Tätä vaatimusta ei 
sovelleta ajoneuvoihin, 
jotka on rekisteröity tai 
otettu käyttöön ennen 1 
päivää tammikuuta 1980.

a) a) Pakokaasujen 
sameuden mittaus 
vapaassa kiihdytyksessä 
(ilman kuormaa 
tyhjäkäynnistä 
ruiskutuksen katkaisun 
kierrosnopeuteen) vaihde 
vapaalla ja kytkin 
kytkettynä. 
Päästöjärjestelmätestin 
on aina oltava 
pakokaasupäästöjen 
mittaamisen 
oletusmenetelmänä, 
vaikka sitä käytettäisiin 
yhdessä OBD-
järjestelmän kanssa. 

Or. en

Perustelu

Päästötestauksen nykyinen määritelmä, jossa ainoastaan mainitaan OBD-skannaus 
vaihtoehtona, ei ole asianmukainen. Päästöjärjestelmän mittalaitteiden ja 
OBD-skannausvälineiden yhdistelmät kattavat kaikki ajoneuvojen päästöihin liittyvien 
järjestelmien kaikki merkitykselliset virheet.

Tarkistus 345
Isabelle Durant

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 8.2.2.2. kohta

Komission teksti

8.2.2.2. Pakokaasujen 
sameus
Tätä vaatimusta ei 
sovelleta ajoneuvoihin, 
jotka on rekisteröity tai 
otettu käyttöön ennen 1 
päivää tammikuuta 1980.

a) Pakokaasujen 
sameuden mittaus 
vapaassa kiihdytyksessä 
(ilman kuormaa 
tyhjäkäynnistä 
ruiskutuksen katkaisun 
kierrosnopeuteen) vaihde 

a) Jos tätä tietoa ei ole 
saatavilla tai 
vaatimuksissa ei sallita 
viitearvojen käyttöä,
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vapaalla ja kytkin 
kytkettynä.
b) Ajoneuvon 
esivalmistelu:

pakokaasujen sameus 
ylittää ajoneuvossa 
olevassa valmistajan 
kilvessä ilmoitetun tason;

1. Ajoneuvo voidaan 
testata ilman 
esivalmistelua, mutta 
turvallisuussyistä olisi 
tarkistettava, että moottori 
on saavuttanut 
käyntilämpötilan ja että se 
on mekaanisesti 
tyydyttävässä kunnossa.

b) jos tätä tietoa ei ole 
saatavilla tai 
vaatimuksissa ei sallita 
viitearvojen käyttöä,

2. Esivalmistelua koskevat 
vaatimukset:

vapaasti hengittävillä 
moottoreilla: 2,5 m ,

i) Moottorin on 
saavutettava täysi 
käyntilämpötila, eli 
esimerkiksi 
öljynmittapuikon putkesta 
anturilla mitattavan 
moottoriöljyn lämpötilan 
on oltava vähintään 80 °C, 
tai normaali 
käyntilämpötila, jos se on 
tätä alhaisempi, taikka 
infrapunasäteilyn 
perusteella mitattavan 
sylinteriryhmän 
lämpötilan on oltava 
vähintään edellä mainittua 
vastaava lämpötila. Jos 
tämä mittaus on 
ajoneuvon kokoonpanosta 
johtuen 
epäkäytännöllinen, 
ajoneuvon normaali 
käyntilämpötila voidaan 
määrittää muilla tavoin, 
esimerkiksi moottorin 
tuulettimen toiminnasta.

turboahtimella 
varustetuilla moottoreilla: 
3,0 m ,

ii) Pakojärjestelmä on 
puhdistettava vähintään 
kolmella vapaan 
kiihdytyksen syklillä tai 
vastaavalla menetelmällä.

tai ajoneuvoilla, jotka on 
yksilöity vaatimuksissa tai 
jotka on rekisteröity tai 
otettu ensimmäisen kerran 
käyttöön vaatimuksissa
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määritellyn ajankohdan 
jälkeen,

c) Testimenettely: 1,5 m . 
1. Moottorin ja 
mahdollisen turboahtimen 
on oltava tyhjäkäynnillä 
ennen kunkin vapaan 
kiihdytyksen syklin alkua. 
Raskaiden 
dieselmoottoreiden osalta 
tämä merkitsee sitä, että 
kaasupolkimen 
päästämisen jälkeen on 
odotettava vähintään 10 
sekuntia.
2. Kunkin vapaan 
kiihdytyksen syklin 
aloittamiseksi kaasupoljin 
on painettava pohjaan 
nopeasti ja portaattomasti 
(alle sekunnissa) mutta ei 
liian voimakkaasti, jotta 
ruiskutuspumpun syöttö 
olisi mahdollisimman 
suuri.
3. Kunkin vapaan 
kiihdytyksen syklin 
aikana moottorin on ennen 
kaasupolkimen 
päästämistä saavutettava 
ruiskutuksen katkaisun 
kierrosnopeus tai 
automaattivaihteistolla 
varustettujen ajoneuvojen 
osalta valmistajan 
ilmoittama kierrosnopeus 
tai, jos tätä tietoa ei ole 
saatavilla, kaksi 
kolmasosaa ruiskutuksen 
katkaisun 
kierrosnopeudesta. Tämä 
voidaan todentaa 
esimerkiksi seuraamalla 
moottorin nopeutta tai 
antamalla kaasupolkimen 
ensimmäisen painamisen 
ja päästämisen välillä 
kulua riittävä aika, jonka 
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olisi oltava liitteessä I 
määriteltyihin luokkiin 1 
ja 2 kuuluvien 
ajoneuvojen osalta 
vähintään kaksi sekuntia.
4. Ajoneuvo on hylättävä 
ainoastaan siinä 
tapauksessa, että 
vähintään viimeisten 
kolmen vapaan 
kiihdytyksen syklin 
aritmeettinen keskiarvo 
ylittää raja-arvon. 
Keskiarvo voidaan laskea 
siten, ettei huomioon oteta 
sellaisia mahdollisia 
mittauksia, joiden tulokset 
poikkeavat huomattavasti 
mitatusta keskiarvosta, tai 
käyttämällä muuta 
tilastolaskentamenetelmä
ä, jossa otetaan 
huomioon mitattujen 
arvojen hajonta. 
Jäsenvaltiot voivat 
määrätä testisyklien 
enimmäismäärän.
5. Tarpeettoman 
testauksen välttämiseksi 
jäsenvaltiot voivat hylätä 
sellaiset ajoneuvot, joiden 
osalta alle kolmen vapaan 
kiihdytyksen syklin tai 
puhdistussyklin jälkeen on 
mitattu arvoja, jotka 
ylittävät huomattavasti 
raja-arvot. Niin ikään 
tarpeettoman testauksen 
välttämiseksi jäsenvaltiot 
voivat hyväksyä sellaiset 
ajoneuvot, joiden osalta 
alle kolmen vapaan 
kiihdytyksen syklin tai 
puhdistussyklin jälkeen on 
mitattu arvoja, jotka 
alittavat huomattavasti 
raja-arvot.
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Tarkistus

8.2.2.2. Pakokaasujen 
sameus
Tätä vaatimusta ei 
sovelleta ajoneuvoihin,
jotka on rekisteröity tai 
otettu käyttöön ennen 1 
päivää tammikuuta 1980.

a) Pakokaasujen 
sameuden mittaus 
vapaassa kiihdytyksessä 
(ilman kuormaa 
tyhjäkäynnistä 
ruiskutuksen katkaisun 
kierrosnopeuteen) vaihde 
vapaalla ja kytkin 
kytkettynä.

a) Jos tätä tietoa ei ole 
saatavilla tai 
vaatimuksissa(1) ei sallita 
viitearvojen käyttöä,

b) Ajoneuvon 
esivalmistelu:

pakokaasujen sameus 
ylittää ajoneuvossa 
olevassa valmistajan 
kilvessä ilmoitetun tason;

1. Ajoneuvo voidaan 
testata ilman 
esivalmistelua, mutta 
turvallisuussyistä olisi 
tarkistettava, että moottori 
on saavuttanut 
käyntilämpötilan ja että se 
on mekaanisesti 
tyydyttävässä kunnossa.

b) jos tätä tietoa ei ole 
saatavilla tai 
vaatimuksissa(1) ei sallita 
viitearvojen käyttöä,

2. Esivalmistelua koskevat 
vaatimukset:

vapaasti hengittävillä 
moottoreilla: 2,5 m ,

i) Moottorin on 
saavutettava täysi 
käyntilämpötila, eli 
esimerkiksi 
öljynmittapuikon putkesta 
anturilla mitattavan 
moottoriöljyn lämpötilan 
on oltava vähintään 80 °C, 
tai normaali 
käyntilämpötila, jos se on 
tätä alhaisempi, taikka 
infrapunasäteilyn 
perusteella mitattavan 
sylinteriryhmän 
lämpötilan on oltava 
vähintään edellä mainittua 
vastaava lämpötila. Jos 
tämä mittaus on 
ajoneuvon kokoonpanosta 
johtuen 

turboahtimella 
varustetuilla moottoreilla: 
3,0 m ,
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epäkäytännöllinen, 
ajoneuvon normaali 
käyntilämpötila voidaan 
määrittää muilla tavoin, 
esimerkiksi moottorin 
tuulettimen toiminnasta.
ii) Pakojärjestelmä on 
puhdistettava vähintään 
kolmella vapaan 
kiihdytyksen syklillä tai 
vastaavalla menetelmällä.

tai ajoneuvoilla, jotka on 
yksilöity vaatimuksissa(1)

tai jotka on rekisteröity tai 
otettu ensimmäisen kerran 
käyttöön vaatimuksissa(1)

määritellyn ajankohdan 
jälkeen,

c) Testimenettely: 1,5 m. 
1. Moottorin ja 
mahdollisen turboahtimen 
on oltava tyhjäkäynnillä 
ennen kunkin vapaan 
kiihdytyksen syklin alkua. 
Raskaiden 
dieselmoottoreiden osalta 
tämä merkitsee sitä, että 
kaasupolkimen 
päästämisen jälkeen on 
odotettava vähintään 10 
sekuntia.

tai

2. Kunkin vapaan 
kiihdytyksen syklin 
aloittamiseksi kaasupoljin 
on painettava pohjaan 
nopeasti ja portaattomasti 
(alle sekunnissa) mutta ei 
liian voimakkaasti, jotta 
ruiskutuspumpun syöttö 
olisi mahdollisimman 
suuri.

0,2m-1

3. Kunkin vapaan 
kiihdytyksen syklin 
aikana moottorin on ennen 
kaasupolkimen 
päästämistä saavutettava 
ruiskutuksen katkaisun 
kierrosnopeus tai 
automaattivaihteistolla 
varustettujen ajoneuvojen 
osalta valmistajan 
ilmoittama kierrosnopeus 
tai, jos tätä tietoa ei ole 
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saatavilla, kaksi 
kolmasosaa ruiskutuksen 
katkaisun 
kierrosnopeudesta. Tämä 
voidaan todentaa 
esimerkiksi seuraamalla 
moottorin nopeutta tai 
antamalla kaasupolkimen 
ensimmäisen painamisen 
ja päästämisen välillä 
kulua riittävä aika, jonka 
olisi oltava liitteessä I 
määriteltyihin luokkiin 1 
ja 2 kuuluvien 
ajoneuvojen osalta 
vähintään kaksi sekuntia.
4. Ajoneuvo on hylättävä 
ainoastaan siinä 
tapauksessa, että 
vähintään viimeisten 
kolmen vapaan 
kiihdytyksen syklin 
aritmeettinen keskiarvo 
ylittää raja-arvon. 
Keskiarvo voidaan laskea 
siten, ettei huomioon oteta 
sellaisia mahdollisia 
mittauksia, joiden tulokset 
poikkeavat huomattavasti 
mitatusta keskiarvosta. 
Jäsenvaltiot voivat 
määrätä testisyklien 
enimmäismäärän.
5. Tarpeettoman 
testauksen välttämiseksi 
jäsenvaltiot voivat hylätä 
sellaiset ajoneuvot, joiden 
osalta alle kolmen vapaan 
kiihdytyksen syklin tai 
puhdistussyklin jälkeen on 
mitattu arvoja, jotka 
ylittävät huomattavasti 
raja-arvot. Niin ikään 
tarpeettoman testauksen 
välttämiseksi jäsenvaltiot 
voivat hyväksyä sellaiset 
ajoneuvot, joiden osalta 
alle kolmen vapaan 
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kiihdytyksen syklin tai 
puhdistussyklin jälkeen on 
mitattu arvoja, jotka 
alittavat huomattavasti 
raja-arvot.
Typen oksidien ja 
hiukkasten mittaaminen 
soveltuvalla välineellä tai 
asianmukaisesti 
varustetulla 
kaasuanalysaattorilla 
käyttäen olemassa olevia 
vapaan kiihdytyksen 
testausmenetelmiä.

Typen oksidien ja 
hiukkasten määrä ei ole 
vaatimusten mukainen 
tai ylittää valmistajan 
ilmoittamat arvot.

Or. en

Tarkistus 346
Markus Ferber

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 8.2.2.2. kohta – sarake 2 – a alakohta

Komission teksti

8.2.2.2 Pakokaasujen 
sameus

a) Pakokaasujen 
sameuden mittaus 
vapaassa kiihdytyksessä 
(ilman kuormaa 
tyhjäkäynnistä 
ruiskutuksen katkaisun 
kierrosnopeuteen) vaihde 
vapaalla ja kytkin 
kytkettynä.

Tätä vaatimusta ei 
sovelleta ajoneuvoihin, 
jotka on rekisteröity tai 
otettu käyttöön ennen 1. 
tammikuuta 1980.

Tarkistus

8.2.2.2 Pakokaasujen 
sameus

a) Pakokaasujen 
sameuden mittaus 
vapaassa kiihdytyksessä 
(ilman kuormaa 
tyhjäkäynnistä 
ruiskutuksen katkaisun 
kierrosnopeuteen) vaihde 
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vapaalla ja kytkin 
kytkettynä. Niiden 
ajoneuvojen osalta, jotka 
on varustettu sisäisellä 
valvontajärjestelmällä 
(OBD-järjestelmällä), 
päästönvähennysjärjestel
män moitteeton toiminta 
voidaan tarkastaa OBD-
laitteen asianmukaisen 
lukeman avulla. 

Tätä vaatimusta ei 
sovelleta ajoneuvoihin, 
jotka on rekisteröity tai 
otettu käyttöön ennen 1. 
tammikuuta 1980.

Or. de

Tarkistus 347
Bogusław Liberadzki, Oldřich Vlasák

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 8.2.2.2. kohta

Komission teksti

8.2.2.2. Pakokaasujen 
sameus
Tätä vaatimusta ei 
sovelleta ajoneuvoihin, 
jotka on rekisteröity tai 
otettu käyttöön ennen 1 
päivää tammikuuta 1980.

a) Pakokaasujen 
sameuden mittaus 
vapaassa kiihdytyksessä 
(ilman kuormaa 
tyhjäkäynnistä 
ruiskutuksen katkaisun 
kierrosnopeuteen) vaihde 
vapaalla ja kytkin 
kytkettynä.

a) Jos tätä tietoa ei ole 
saatavilla tai 
vaatimuksissa(1) ei sallita 
viitearvojen käyttöä,

b) Ajoneuvon 
esivalmistelu:

pakokaasujen sameus 
ylittää ajoneuvossa 
olevassa valmistajan 
kilvessä ilmoitetun tason;

1. Ajoneuvo voidaan 
testata ilman 
esivalmistelua, mutta 
turvallisuussyistä olisi 

b) jos tätä tietoa ei ole 
saatavilla tai 
vaatimuksissa(1) ei sallita 
viitearvojen käyttöä,
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tarkistettava, että moottori 
on saavuttanut 
käyntilämpötilan ja että se 
on mekaanisesti 
tyydyttävässä kunnossa.
2. Esivalmistelua koskevat 
vaatimukset:

vapaasti hengittävillä 
moottoreilla: 2,5 m,

i) Moottorin on 
saavutettava täysi 
käyntilämpötila, eli 
esimerkiksi 
öljynmittapuikon putkesta 
anturilla mitattavan 
moottoriöljyn lämpötilan 
on oltava vähintään 80 °C, 
tai normaali 
käyntilämpötila, jos se on 
tätä alhaisempi, taikka 
infrapunasäteilyn 
perusteella mitattavan 
sylinteriryhmän 
lämpötilan on oltava 
vähintään edellä mainittua 
vastaava lämpötila. Jos 
tämä mittaus on 
ajoneuvon kokoonpanosta 
johtuen 
epäkäytännöllinen, 
ajoneuvon normaali 
käyntilämpötila voidaan 
määrittää muilla tavoin, 
esimerkiksi moottorin 
tuulettimen toiminnasta.

turboahtimella 
varustetuilla moottoreilla: 
3,0 m,

ii) Pakojärjestelmä on 
puhdistettava vähintään 
kolmella vapaan 
kiihdytyksen syklillä tai 
vastaavalla menetelmällä.

tai ajoneuvoilla, jotka on 
yksilöity vaatimuksissa(1)

tai jotka on rekisteröity tai 
otettu ensimmäisen kerran 
käyttöön vaatimuksissa(1)

määritellyn ajankohdan 
jälkeen,.,

c) Testimenettely: 1,5 m .
Moottorin ja mahdollisen 
turboahtimen on oltava 
tyhjäkäynnillä ennen 
kunkin vapaan 
kiihdytyksen syklin alkua. 
Raskaiden 
dieselmoottoreiden osalta 
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tämä merkitsee sitä, että 
kaasupolkimen 
päästämisen jälkeen on 
odotettava vähintään 10 
sekuntia.
2. Kunkin vapaan 
kiihdytyksen syklin 
aloittamiseksi kaasupoljin 
on painettava pohjaan 
nopeasti ja portaattomasti 
(alle sekunnissa) mutta ei 
liian voimakkaasti, jotta 
ruiskutuspumpun syöttö 
olisi mahdollisimman 
suuri.
3. Kunkin vapaan 
kiihdytyksen syklin 
aikana moottorin on ennen 
kaasupolkimen 
päästämistä saavutettava 
ruiskutuksen katkaisun 
kierrosnopeus tai 
automaattivaihteistolla 
varustettujen ajoneuvojen 
osalta valmistajan 
ilmoittama kierrosnopeus 
tai, jos tätä tietoa ei ole 
saatavilla, kaksi 
kolmasosaa ruiskutuksen 
katkaisun 
kierrosnopeudesta. Tämä 
voidaan todentaa 
esimerkiksi seuraamalla 
moottorin nopeutta tai 
antamalla kaasupolkimen 
ensimmäisen painamisen 
ja päästämisen välillä 
kulua riittävä aika, jonka 
olisi luokkiin M2, M3, N2 
ja N3 kuuluvien 
ajoneuvojen osalta oltava 
vähintään kaksi sekuntia.
4. Ajoneuvo on hylättävä 
ainoastaan siinä 
tapauksessa, että 
vähintään viimeisten 
kolmen vapaan 
kiihdytyksen syklin 
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aritmeettinen keskiarvo 
ylittää raja-arvon. 
Keskiarvo voidaan laskea 
siten, ettei huomioon oteta 
sellaisia mahdollisia 
mittauksia, joiden tulokset 
poikkeavat huomattavasti 
mitatusta keskiarvosta, tai 
käyttämällä muuta 
tilastolaskentamenetelmä
ä, jossa otetaan 
huomioon mitattujen 
arvojen hajonta. 
Jäsenvaltiot voivat 
määrätä testisyklien 
enimmäismäärän.
5. Tarpeettoman 
testauksen välttämiseksi 
jäsenvaltiot voivat hylätä 
sellaiset ajoneuvot, joiden 
osalta alle kolmen vapaan 
kiihdytyksen syklin tai 
puhdistussyklin jälkeen on 
mitattu arvoja, jotka 
ylittävät huomattavasti 
raja-arvot. Niin ikään 
tarpeettoman testauksen 
välttämiseksi jäsenvaltiot 
voivat hyväksyä sellaiset 
ajoneuvot, joiden osalta 
alle kolmen vapaan 
kiihdytyksen syklin tai 
puhdistussyklin jälkeen on 
mitattu arvoja, jotka 
alittavat huomattavasti 
raja-arvot.

Tarkistus

8.2.2.2. Pakokaasujen 
sameus
Tätä vaatimusta ei 
sovelleta ajoneuvoihin, 
jotka on rekisteröity tai 
otettu käyttöön ennen 1 
päivää tammikuuta 1980.

a) Pakokaasujen 
sameuden mittaus 
vapaassa kiihdytyksessä 
(ilman kuormaa 
tyhjäkäynnistä 
ruiskutuksen katkaisun 
kierrosnopeuteen) vaihde 
vapaalla ja kytkin 

a) Jos tätä tietoa ei ole 
saatavilla tai 
vaatimuksissa(1) ei sallita 
viitearvojen käyttöä,
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kytkettynä. Tämän 
päästöjärjestelmätestin 
on oltava 
pakokaasupäästöjen 
mittaamisen 
oletusmenetelmänä, 
vaikka sitä käytettäisiin 
yhdessä OBD-
järjestelmän kanssa.
b) Ajoneuvon 
esivalmistelu:

pakokaasujen sameus 
ylittää ajoneuvossa 
olevassa valmistajan 
kilvessä ilmoitetun tason;

1. Ajoneuvo voidaan 
testata ilman 
esivalmistelua, mutta 
turvallisuussyistä olisi 
tarkistettava, että moottori 
on saavuttanut 
käyntilämpötilan ja että se 
on mekaanisesti 
tyydyttävässä kunnossa.

b) jos tätä tietoa ei ole 
saatavilla tai 
vaatimuksissa ei sallita 
viitearvojen käyttöä,

2. Esivalmistelua koskevat 
vaatimukset:

vapaasti hengittävillä 
moottoreilla: 2,5 m ,

i) Moottorin on 
saavutettava täysi 
käyntilämpötila, eli 
esimerkiksi 
öljynmittapuikon putkesta 
anturilla mitattavan 
moottoriöljyn lämpötilan 
on oltava vähintään 80 °C, 
tai normaali 
käyntilämpötila, jos se on 
tätä alhaisempi, taikka 
infrapunasäteilyn 
perusteella mitattavan 
sylinteriryhmän 
lämpötilan on oltava 
vähintään edellä mainittua 
vastaava lämpötila. Jos 
tämä mittaus on 
ajoneuvon kokoonpanosta 
johtuen 
epäkäytännöllinen, 
ajoneuvon normaali 
käyntilämpötila voidaan 
määrittää muilla tavoin, 

turboahtimella 
varustetuilla moottoreilla: 
3,0 m,
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esimerkiksi moottorin 
tuulettimen toiminnasta.
ii) Pakojärjestelmä on 
puhdistettava vähintään 
kolmella vapaan 
kiihdytyksen syklillä tai 
vastaavalla menetelmällä.

tai ajoneuvoilla, jotka on 
yksilöity vaatimuksissa(1)

tai jotka on rekisteröity tai 
otettu ensimmäisen kerran 
käyttöön vaatimuksissa(1)

määritellyn ajankohdan 
jälkeen,

c) Testimenettely: 1,5 m-. 
Moottorin ja mahdollisen 
turboahtimen on oltava 
tyhjäkäynnillä ennen 
kunkin vapaan 
kiihdytyksen syklin alkua. 
Raskaiden 
dieselmoottoreiden osalta 
tämä merkitsee sitä, että 
kaasupolkimen 
päästämisen jälkeen on 
odotettava vähintään 10 
sekuntia.

tai

2. Kunkin vapaan 
kiihdytyksen syklin 
aloittamiseksi kaasupoljin 
on painettava pohjaan 
nopeasti ja portaattomasti 
(alle sekunnissa) mutta ei 
liian voimakkaasti, jotta 
ruiskutuspumpun syöttö 
olisi mahdollisimman 
suuri.

0,2 m-1

3. Kunkin vapaan 
kiihdytyksen syklin 
aikana moottorin on ennen 
kaasupolkimen 
päästämistä saavutettava 
ruiskutuksen katkaisun 
kierrosnopeus tai 
automaattivaihteistolla 
varustettujen ajoneuvojen 
osalta valmistajan 
ilmoittama kierrosnopeus 
tai, jos tätä tietoa ei ole 
saatavilla, kaksi 
kolmasosaa ruiskutuksen 
katkaisun 
kierrosnopeudesta. Tämä 



PE508.077v01-00 42/50 AM\931822FI.doc

FI

voidaan todentaa 
esimerkiksi seuraamalla 
moottorin nopeutta tai 
antamalla kaasupolkimen 
ensimmäisen painamisen 
ja päästämisen välillä 
kulua riittävä aika, jonka 
olisi oltava liitteessä I 
määriteltyihin luokkiin 1 
ja 2 kuuluvien 
ajoneuvojen osalta 
vähintään kaksi sekuntia.
4. Ajoneuvo on hylättävä 
ainoastaan siinä 
tapauksessa, että 
vähintään viimeisten 
kolmen vapaan 
kiihdytyksen syklin 
aritmeettinen keskiarvo 
ylittää raja-arvon. 
Keskiarvo voidaan laskea 
siten, ettei huomioon oteta 
sellaisia mahdollisia 
mittauksia, joiden tulokset 
poikkeavat huomattavasti 
mitatusta keskiarvosta. 
Jäsenvaltiot voivat 
määrätä testisyklien 
enimmäismäärän.
5. Tarpeettoman 
testauksen välttämiseksi 
jäsenvaltiot voivat hylätä 
sellaiset ajoneuvot, joiden 
osalta alle kolmen vapaan 
kiihdytyksen syklin tai 
puhdistussyklin jälkeen on 
mitattu arvoja, jotka 
ylittävät huomattavasti 
raja-arvot. Niin ikään 
tarpeettoman testauksen 
välttämiseksi jäsenvaltiot 
voivat hyväksyä sellaiset 
ajoneuvot, joiden osalta 
alle kolmen vapaan 
kiihdytyksen syklin tai 
puhdistussyklin jälkeen on 
mitattu arvoja, jotka 
alittavat huomattavasti 
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raja-arvot.

Or. en

Perustelu

OBD ei ole luotettava päästömittausmenetelmä; siksi päästöt on tarkistettava mittauksella 
pakoputkesta. Jotta kaikkialla Euroopassa testitulokset olisivat yhdenmukaisia ja tarkkoja, 
olisi poistettava teksti, jossa puhutaan "muusta tilastolaskentamenetelmästä, jossa otetaan 
huomioon mitattujen arvojen hajonta".

Tarkistus 348
Brian Simpson

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 1.8. kohta – a alakohta

Komission teksti

1.8. Jarruneste a) Jarrunesteen 
kiehumislämpötila liian 
alhainen tai vesipitoisuus 
liian korkea.

Tarkistus

1.8. Jarruneste a) Jarrunesteen 
kiehumislämpötila liian 
alhainen.

Or. en

Perustelu

On tärkeää varmistaa jarrunesteen tarkka testaaminen harhaanjohtavien ja jopa vaarallisten 
tulosten välttämiseksi.

Tarkistus 349
Brian Simpson

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 5.2.2. kohta – e alakohta (uusi)

Komission teksti

Väh
äine
n

Vak
ava

Vaa
ral-
line
n

5.2.2. Pyörät a) Murtumia tai x
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puutteellinen hitsaus.
(...)

Tarkistus

Väh
äine
n

Vak
ava

Vaa
ral-
line
n

5.2.2. Pyörät a) Murtumia tai 
puutteellinen hitsaus.

x

(...)
e) Pyörä ei sovi yhteen 
pyörän navan kanssa.

x

Or. en

Perustelu

Standardista poikkeaviin akseleihin asennettuihin pyöriin, jotka eivät vastaa vaatimuksia tai 
ovat vioittuneet, liittyy vakavia vastuu- ja turvallisuuskysymyksiä. Sellaisten pyörien, jotka 
eivät ole yhteensopivia pyörän navan kanssa, katsastamista olisi pidettävä turvallisuuden 
kannalta kriittisenä, minkä vuoksi ne olisi sisällytettävä kohteisiin, jotka on tarkastettava 
katsastuksen aikana.

Tarkistus 350
Debora Serracchiani

Ehdotus asetukseksi
Liite III – 5.2.3.kohta

Komission teksti

Väh
äine
n

Vak
ava

Vaa
ral-
line
n

5.2.3. Renkaat a) Renkaan koko, 
kantavuus, 
hyväksymismerkki tai 
nopeusluokka ei ole 
vaatimusten mukainen ja 
vaikuttaa 
liikenneturvallisuuteen.

x

Riittämätön kantavuus tai 
nopeusluokka suhteessa 
tosiasialliseen käyttöön, 

x
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rengas koskettaa muita 
ajoneuvon kiinteitä osia 
haitaten ajoturvallisuutta.
b) Samalla akselilla tai 
paripyörissä erikokoisia 
renkaita.

x

c) Samalla akselilla 
rakenteeltaan erilaisia 
renkaita 
(vyörenkaat/ristikudosren
kaat).

x

d) Renkaassa vakavia 
vaurioita tai viiltoja.

x

Runko näkyvissä tai 
vaurioitunut.

x

e) Renkaan urasyvyys ei 
ole vaatimusten 
mukainen.

x

Alle 80 % vaaditusta 
urasyvyydestä.

x

f) Rengas hankaa toiseen 
osaan (joustavat 
roiskeenestolaitteet)

x

Rengas hankaa toiseen 
osaan (ajoturvallisuus ei 
ole vaarantunut).

x

g) Uudelleenpinnoitetut 
renkaat eivät ole 
vaatimusten mukaiset.

x

Vaikuttaa rungon 
suojapinnoitteeseen.

x

h) Rengaspaineen 
valvontajärjestelmässä 
toimintahäiriö. 

x

Selvästi toimimaton. x

Tarkistus

Väh
äine
n

Vak
ava

Vaa
ral-
line
n

5.2.3. Renkaat a) Renkaan koko, 
kantavuus, 
hyväksymismerkki tai 
nopeusluokka ei ole 
vaatimusten(1) mukainen 

x
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ja vaikuttaa 
liikenneturvallisuuteen.
Riittämätön kantavuus tai 
nopeusluokka suhteessa 
tosiasialliseen käyttöön, 
rengas koskettaa muita 
ajoneuvon kiinteitä osia 
haitaten ajoturvallisuutta.

x

b) Samalla akselilla tai 
paripyörissä erikokoisia 
renkaita.

x

c) Samalla akselilla 
rakenteeltaan erilaisia 
renkaita 
(vyörenkaat/ristikudosren
kaat).

x

d) Renkaassa vakavia 
vaurioita tai viiltoja.

x

Runko näkyvissä tai 
vaurioitunut.

x

e) Renkaan 
kulutuspinnan 
kulumismerkintä 
näkyvissä.

x

Renkaan urasyvyys 
laillisen rajalla. Renkaan 
urasyvyys lain 
määräämää matalampi.

x

f) Rengas hankaa toiseen 
osaan (joustavat 
roiskeenestolaitteet).

x

Rengas hankaa toiseen 
osaan (ajoturvallisuus ei 
ole vaarantunut).

x

g) Uudelleenpinnoitetut 
renkaat eivät ole 
vaatimusten mukaiset.

x

Vaikuttaa rungon 
suojapinnoitteeseen.

x

h) Rengaspaineen 
valvontajärjestelmässä 
toimintahäiriö tai rengas 
selkeästi liian tyhjä.

x

Selvästi toimimaton. x
i) Käytön aikainen paine 
yhdessä renkaassa 
vähentynyt, mutta ei alle 

x
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150 kPa.
Rengaspaineen alle 150 
kPa.

x

Or. en

Perustelu

Ajo oikein täytetyillä renkailla parantaa alhaisen vierintävastuksen renkaiden tehokkuutta ja 
vähentää hiilidioksidipäästöjä jopa 5 grammaa kilometrillä. Rengas, jossa paine on alle 150 
kPa ei ole turvallinen, sillä se saattaa räjähtää. Mikä tahansa rengas, jonka urasyvyys on alle 
laillisten vaatimusten, on laiton. Siksi niitä ei saisi sallia Euroopan teillä. Tästä syystä 
kyseinen puute olisi merkittävä vaaralliseksi. Kaikki renkaat, joiden urasyvyys on laillisen 
rajalla, olisi vaihdettava ennen kuin niistä tulee vaarallisia. Ne olisi merkittävä vaarallisiksi.

Tarkistus 351
Werner Kuhn

Ehdotus asetukseksi
Liite III – 8.2.1.2. kohta – b alakohta

Komission teksti

Väh
äine
n

Vak
ava

Vaa
ral-
line
n

8.2.1.2. Kaasupäästöt b) tai, jos näitä tietoja ei 
ole saatavilla, CO-päästöt 
ylittävät seuraavat arvot:

x

(...)
ii) ajoneuvot, joissa on 
kehittynyt 
päästönvähennysjärjestel
mä:
– joutokäynnillä: 0,5 %
– korotetulla 
joutokäynnillä: 0,3 %
tai
– joutokäynnillä: 0,3 
%13

– korotetulla 
joutokäynnillä: 0,2 %
riippuen siitä, mikä on 
vaatimuksissa määritelty 
rekisteröintipäivä tai 
ensimmäinen 
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käyttöönottopäivä.

Tarkistus

Väh
äine
n

Vak
ava

Vaa
ral-
line
n

8.2.1.2. Kaasupäästöt b) tai, jos näitä tietoja ei 
ole saatavilla, CO-päästöt 
ylittävät seuraavat arvot:

x

(...)
ii) ajoneuvot, joissa on 
kehittynyt 
päästönvähennysjärjestel
mä:
– joutokäynnillä: 0,5 
%
– korotetulla 
joutokäynnillä: 0,3 %
tai
– joutokäynnillä: 0,3 
%13

– korotetulla 
joutokäynnillä: 0,2 %
tai
– joutokäynnillä: 
0,2 % (6a)

– joutokäynnillä: 
0,1 % (6a)

riippuen siitä, mikä on 
vaatimuksissa määritelty 
rekisteröintipäivä tai 
ensimmäinen 
käyttöönottopäivä.

(6a) Ajoneuvoilla, jotka on tyyppihyväksytty direktiivin 715/2007/ETY liitteessä I olevassa 
taulukossa 1 annettujen raja-arvojen mukaisesti tai jotka on rekisteröity tai otettu 
ensimmäisen kerran käyttöön 1. heinäkuuta 2007 jälkeen (Euro 5).

Or. en

Tarkistus 352
Werner Kuhn

Ehdotus asetukseksi
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Liite III – 8.2.2.2. kohta – b alakohta

Komission teksti

Väh
äine
n

Vak
ava

Vaa
ral-
line
n

8.2.2.2. Pakokaasujen 
sameus
Tätä vaatimusta ei 
sovelleta ajoneuvoihin, 
jotka on rekisteröity tai 
otettu käyttöön ennen 1 
päivää tammikuuta 1980.

jos tätä tietoa ei ole 
saatavilla tai 
vaatimuksissa(1) ei sallita 
viitearvojen käyttöä,

x

vapaasti hengittävillä 
moottoreilla: 2,5 m ,
turboahtimella 
varustetuilla moottoreilla: 
3,0 m ,
tai ajoneuvoilla, jotka on 
yksilöity vaatimuksissa(1)

tai jotka on rekisteröity tai 
otettu ensimmäisen kerran 
käyttöön vaatimuksissa(1)

määritellyn ajankohdan 
jälkeen, 
1,5 m-1 4

Tarkistus

Väh
äine
n

Vak
ava

Vaa
ral-
line
n

8.2.2.2. Pakokaasujen 
sameus
Tätä vaatimusta ei 
sovelleta ajoneuvoihin, 
jotka on rekisteröity tai 
otettu käyttöön ennen 1 
päivää tammikuuta 1980.

jos tätä tietoa ei ole 
saatavilla tai 
vaatimuksissa(1) ei sallita 
viitearvojen käyttöä,

x

vapaasti hengittävillä 
moottoreilla: 2,5 m ,
turboahtimella 
varustetuilla moottoreilla: 
3,0 m ,
tai ajoneuvoilla, jotka on 
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yksilöity vaatimuksissa(1)

tai jotka on rekisteröity tai 
otettu ensimmäisen kerran 
käyttöön vaatimuksissa(1)

määritellyn ajankohdan 
jälkeen, 
1,5 m-1,1 4.
tai
0,5 m (6a)

(6a) Ajoneuvoilla, jotka on tyyppihyväksytty direktiivin 715/2007/ETY liitteessä I olevassa 
taulukossa 1 annettujen raja-arvojen mukaisesti tai jotka on rekisteröity tai otettu 
ensimmäisen kerran käyttöön 1. heinäkuuta 2007 jälkeen (Euro 5).

Or. en

Tarkistus 353
Debora Serracchiani

Ehdotus asetukseksi
Liite V – 1 osa – 15 kohta – 15 a luetelmakohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

– Painemittari rengaspaineen mittaamista 
varten;

Or. en

Perustelu

Tarvitaan painemittari rengaspaineen mittaamista varten.


