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Módosítás 325
Debora Serracchiani

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 5 rész – 5.3 pont – 8 a francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- Javasolt abroncsnyomás

Or. en

Indokolás

Ez a tájékoztatás szerepel a járművön elhelyezett címkén és a tulajdonosi kézikönyvben is. 
Ezen érték alapján döntik el az ellenőrök, hogy az abroncsok megfelelően fel vannak-e fújva.

Módosítás 326
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 1.8 tétel

A Bizottság által javasolt szöveg

1.8 Fékfolyadék Forráspont vagy 
víztartalom mérése

a) A fékfolyadék 
forráspontja túl alacsony 
vagy víztartalma túl 
magas.
b) A fékfolyadék 
szennyezett.
c) Nincs elegendő 
fékfolyadék.

A Parlament módosítása

törölve

Or. de

Indokolás

A fékfolyadék ellenőrzésére jelenleg nem állnak rendelkezésre megfelelő vizsgálati módszerek, 
ezért ennek az ellenőrzésnek a bevezetése törölve lett.

Módosítás 327
Brian Simpson
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Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 1.8 tétel – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

1.8 Fékfolyadék Forráspont vagy 
víztartalom mérése

a) A fékfolyadék 
forráspontja túl alacsony 
vagy víztartalma túl 
magas.

A Parlament módosítása

1.8 Fékfolyadék Forráspont vagy 
víztartalom mérése

a) A fékfolyadék 
forráspontja túl alacsony 

Or. en

Indokolás

Fontos a fékfolyadék megfelelő ellenőrzésének biztosítása, hogy elkerülhetők legyenek a 
félrevezető vagy esetleg veszélyes eredmények.

Módosítás 328
Fiona Hall

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 3.3 tétel – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

3.3. Visszapillantó 
tükrök és eszközök

Szemrevételezés. a) A tükör vagy 
eszköz hiányzik vagy nem 
a követelményeknek(1) 
megfelelően van 
felszerelve.

A Parlament módosítása

3.3. Visszapillantó 
tükrök és eszközök

Szemrevételezés. a) A tükör vagy 
eszköz hiányzik vagy nem 
a követelményeknek(1), 
többek között a 
Közösségben 
nyilvántartásba vett 
nehéz tehergépjárművek 
visszapillantó tükrökkel 
való utólagos 
felszereléséről szóló 
2007/38/EK irányelvnek
megfelelően van 
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felszerelve

Or. en

Indokolás

Az Európai Parlament és a Tanács számára készített, a Közösségben nyilvántartásba vett 
nehéz tehergépjárművek visszapillantó tükrökkel való utólagos felszereléséről szóló 
2007/386EK irányelv végrehajtásáról szóló jelentésében a Bizottság hangsúlyozta, hogy a 
legtöbb tagállam nem rendelkezik részletes információkkal arról, hogy hány jármű nem ment
át a műszaki vizsgán amiatt, hogy nem felelt meg az utólagos felszerelésre vonatkozó 
előírásoknak. Az utólagos felszerelésre vonatkozó előírások azonban kulcsfontosságúak a 
közúti biztonság szempontjából és a vizsga részét kell képezniük.

Módosítás 329
Bogusław Liberadzki

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 4.1.2 tétel

A Bizottság által javasolt szöveg

4.1.2. Beállítás Fényszóró-beállító 
készülék vagy 
beállítófelület 
segítségével tompított 
fényen kell meghatározni 
az egyes fényszórók 
vízszintes beállítását

A fényszóró beállítása a 
követelményekben(1) 
megállapított határokon 
kívül esik.

A Parlament módosítása

4.1.2. Beállítás Fényszóró-beállító 
készülék és elektronikus 
vezérlőegység 
segítségével tompított 
fényen kell meghatározni 
az egyes fényszórók 
vízszintes és függőleges 
beállítását, hogy adott 
esetben ellenőrizni 
lehessen a dinamikus 
működést.

a) A fényszóró beállítása 
a követelményekben(1) 
megállapított határokon 
kívül esik.

b) A fényszóró 
beállításának és 
dinamikus rendszerének 
ellenőrzése.
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Or. en

Módosítás 330
Bogusław Liberadzki

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 4.1.3 tétel

A Bizottság által javasolt szöveg

4.1.3. Kapcsolók Szemrevételezéssel és 
működtetéssel történő 
ellenőrzés.

a) A kapcsoló 
működése (az egyidejűleg 
világító fényszórók 
száma) nem felel meg a 
követelményeknek(1). 
b) A vezérlőegység 
hibásan működik.

A Parlament módosítása

4.1.3. Kapcsolók Szemrevételezéssel és 
működtetéssel, valamint 
adott esetben egy 
elektronikus 
vezérlőegység 
használatával történő 
ellenőrzés.

a) A kapcsoló 
működése (az egyidejűleg 
világító fényszórók 
száma) nem felel meg a 
követelményeknek(1). 

b) A vezérlőegység 
hibásan működik.

Or. en

Módosítás 331
Bogusław Liberadzki

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 4.1.5 tétel

A Bizottság által javasolt szöveg

4.1.5. Magasságállító 
eszközök (ha kötelező) 

Szemrevételezéssel 
történő ellenőrzés és 
lehetőség szerint 
működtetés.

a) A készülék nem 
működik.

b) A kézi vezérlésű 
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készülék nem 
működtethető a 
vezetőülésből.

A Parlament módosítása

4.1.5. Magasságállító 
eszközök (ha kötelező) 

Szemrevételezéssel és 
működtetéssel, valamint 
adott esetben egy 
elektronikus 
vezérlőegység 
használatával történő 
ellenőrzés.

a) A készülék nem 
működik.

b) A kézi vezérlésű 
készülék nem 
működtethető a 
vezetőülésből.

Or. en

Módosítás 332
Bogusław Liberadzki

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 4.3.2 tétel

A Bizottság által javasolt szöveg

4.3.2. Kapcsolók Szemrevételezéssel és 
működtetéssel történő 
ellenőrzés.

a) A kapcsoló 
működése nem felel meg 
a követelményeknek(1).
b) A vezérlőegység 
hibásan működik.

A Parlament módosítása

4.3.2. Vészféklámpa-
kapcsolók

Szemrevételezéssel és 
működtetéssel történő 
ellenőrzés egy, a fékpedál 
szenzorjának bemeneti 
értékét változtató 
vezérlőegység és a 
vészféklámpa 
működésének 
megfigyelésével. 

a) A kapcsoló 
működése nem felel meg 
a követelményeknek(1).

b) A vezérlőegység 
hibásan működik.
c) A vészféklámpa 
nem működik, vagy nem 
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megfelelően működik.

Or. en

Módosítás 333
Bogusław Liberadzki

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 4.5.2 tétel

A Bizottság által javasolt szöveg

4.5.2 Beállítás (X)(2)
Működtetéssel és 
fényszóró-beállító 
készülék használatával 
történő ellenőrzés.

Az első ködlámpa nem áll 
vízszintesen, amikor a 
világos-sötét határ a 
fénycsóvába esik.

A Parlament módosítása

4.5.2 Beállítás (X)(2)
Működtetéssel és 
fényszóró-beállító 
készülék használatával 
történő ellenőrzés.

Az első ködlámpa nem áll 
vízszintesen és 
függőlegesen, amikor a 
világos-sötét határ a 
fénycsóvába esik.

Or. en

Módosítás 334
Brian Simpson

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 5.2.2 tétel – e pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

5.2.2. Kerekek Minden kerék mindkét 
oldalának 
szemrevételezéssel történő 
ellenőrzése, miközben a 
jármű akna fölött vagy 
emelőn van.

a) Bármilyen törés vagy 
hegesztési hiba.

(...)
A Parlament módosítása

5.2.2. Kerekek Minden kerék mindkét 
oldalának 
szemrevételezéssel történő
ellenőrzése, miközben a 
jármű akna fölött vagy 

a) Bármilyen törés vagy 
hegesztési hiba.
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emelőn van.
(...)
e) A kerék nem 
kompatibilis a 
kerékaggyal

Or. en

Indokolás

Komoly megbízhatósági és biztonsági aggodalmak merülnek fel a nem szabványos vagy sérült 
kerekek miatt, ha a kereket nem szabványos tengelyre szerelik fel. A kerékaggyal nem 
kompatibilis kerekek vizsgálatát a biztonság szempontjából kritikus elemként kell kezelni, 
ezért szerepelnie kell a műszaki vizsga során ellenőrizendő tételek listáján.

Módosítás 335
Debora Serracchiani

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 5.2.3 tétel – 2 oszlop

A Bizottság által javasolt szöveg

5.2.3. Gumiabroncsok A teljes gumiabroncs 
szemrevételezéssel történő 
ellenőrzése a kerék 
forgatásával, amikor az 
nincs a földön és a jármű 
akna fölött vagy emelőn 
van, vagy a jármű előre-
hátra görgetésével az akna 
fölött. 
A Parlament módosítása

5.2.3. Gumiabroncsok A teljes gumiabroncs 
szemrevételezéssel történő 
ellenőrzése a kerék 
forgatásával, amikor az 
nincs a földön és a jármű 
akna fölött vagy emelőn 
van, vagy a jármű előre-
hátra görgetésével az akna 
fölött. 
Nyomásmérő használata 
az abroncsnyomás 
mérésére és az 
abroncsnyomás 
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összehasonlítása a gyártó 
által megadott értékkel.

Or. en

Indokolás

Az abroncs nyomását nyomásmérő használata nélkül nem lehet ellenőrizni. Az ellenőrnek meg 
kell vizsgálnia, hogy az abroncsnyomás összhangban van-e a jármű gyártója által ajánlott 
értékkel.

Módosítás 336
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 5.3.2 tétel – 2 oszlop

A Bizottság által javasolt szöveg

5.3.2 Lengéscsillapítók Ellenőrzés 
szemrevételezéssel, 
miközben a jármű akna 
fölött vagy emelőn van, 
vagy speciális készülékkel 
(ha rendelkezésre áll).
A Parlament módosítása

5.3.2 Lengéscsillapítók Szemrevételezéssel 
történő ellenőrzés a jármű 
akna fölé vagy emelőre 
helyezésével.

Or. de

Módosítás 337
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 5.3.2.1 tétel – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

b) Nem éri el a 
megadott alsó 
határértéket.
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A Parlament módosítása

b) Nem éri el a 
megadott alsó 
határértéket.(lábjegyzet)
(lábjegyzet) a jármű 
állapotát és közlekedésre 
való alkalmasságát érintő 
tételeket mutatja, amelyek 
azonban a műszaki 
vizsgálat szempontjából 
nem bírnak alapvető 
fontossággal.

Or. de

Módosítás 338
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 7.11 tétel – 1 oszlop

A Bizottság által javasolt szöveg

7.11 Kilométer-
számláló, ha 
rendelkezésre áll

A Parlament módosítása

7.11 Kilométer-
számláló (ha 
rendelkezésre 
áll)(lábjegyzet)
(lábjegyzet) a jármű 
állapotát és közlekedésre 
való alkalmasságát érintő 
tételeket mutatja, amelyek 
azonban a műszaki 
vizsgálat szempontjából 
nem bírnak alapvető 
fontossággal.

Or. de

Módosítás 339
Werner Kuhn
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Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 8.2.1.2 tétel

A Bizottság által javasolt szöveg

8.2.1.2 Gáz-
halmazállapotú kibocsátás

A mérés a 
követelményeknek(1) 
megfelelő kipufogógáz-
elemző készülék 
segítségével történik. Egy 
másik lehetőség szerint a 
megfelelő fedélzeti 
diagnosztikai 
rendszerekkel (OBD) 
ellátott járműveken a 
kibocsátáscsökkentő 
rendszer megfelelő 
működése a kibocsátás 
mérése helyett az OBD-
készülék értékeiről is 
leolvasható, illetve 
magának az OBD-
készülék megfelelő 
működésének ellenőrzése 
is megtörténhet 
alapjáraton, a gyártónak 
a melegítésre vonatkozó 
ajánlásaival, illetve egyéb 
követelményekkel(1) 
összhangban.

a) A gáz-
halmazállapotú kibocsátás 
meghaladja a gyártó által 
meghatározott szintet. 

b) vagy ha ez az adat 
nem áll rendelkezésre, a 
CO-kibocsátás 
meghaladja a következő 
mértékeket:
i. korszerű 
kibocsátáscsökkentő 
rendszerrel fel nem szerelt 
jármű esetében:
– 4,5%, vagy
– 3,5%
a nyilvántartásba vételnek 
vagy a forgalomba 
helyezésnek a 
követelményekben(1) 
meghatározott időpontja 
szerint
ii. korszerű 
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kibocsátáscsökkentő 
rendszerrel felszerelt 
jármű esetében:
– alapjáraton: 0,5%
– magas üresjárati 
fordulatszámon: 0,3%
vagy
– alapjáraton: 0,3%6

– magas üresjárati 
fordulatszámon: 0,2%
a nyilvántartásba vételnek 
vagy a forgalomba 
helyezésnek a 
követelményekben(1) 
meghatározott időpontja 
szerint
c) A lambda-érték 
kívül esik az 1±0,03 
tartományon vagy nem 
felel meg a gyártó 
előírásainak.
d) Az OBD-leolvasás 
jelentős mértékű 
működési hibára utal.

A Parlament módosítása

8.2.1.2 Gáz-
halmazállapotú kibocsátás

A mérés a 
követelményeknek(1) 
megfelelő kipufogógáz-
elemző készülék 
segítségével történik, és a 
követelményeknek(1) 
megfelelő fedélzeti 
diagnosztikai 
rendszerekkel (OBD) 
ellátott járműveken az 
OBD-készülék értékeinek 
leolvasása, illetve 
magának az OBD-
készülék megfelelő 
működésének ellenőrzése 
révén alapjáraton, a 
gyártó ajánlásaival, 
illetve egyéb 
követelményekkel(1) 
összhangban.

a) A gáz-
halmazállapotú kibocsátás 
meghaladja a gyártó által 
meghatározott szintet. 

b) vagy ha ez az adat 
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nem áll rendelkezésre, a 
CO-kibocsátás 
meghaladja a következő 
mértékeket:
i. korszerű 
kibocsátáscsökkentő 
rendszerrel fel nem szerelt 
jármű esetében:
– 4.5%, vagy
– 3,5%
a nyilvántartásba vételnek 
vagy a forgalomba 
helyezésnek a 
követelményekben(1) 
meghatározott időpontja 
szerint
ii. korszerű 
kibocsátáscsökkentő 
rendszerrel felszerelt 
jármű esetében:
– vagy alapjáraton: 0,5%
– magas üresjárati 
fordulatszámon: 0,3%
vagy
– vagy alapjáraton: 0,3%6

– magas üresjárati 
fordulatszámon: 0,2%
vagy
– vagy alapjáraton: 0,2% 
(6a)

– magas üresjárati 
fordulatszámon: 0,1% (6a)

a nyilvántartásba vételnek 
vagy a forgalomba 
helyezésnek a 
követelményekben(1) 
meghatározott időpontja 
szerint
c) A lambda-érték 
kívül esik az 1±0,03 
tartományon vagy nem 
felel meg a gyártó 
előírásainak.
d) Az OBD-leolvasás 
jelentős mértékű 
működési hibára utal.

(6a) Típusjóváhagyás a 715/2007/EK rendelet I. melléklete 1. táblázatának határértékei 
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szerint vagy az első nyilvántartásba vétel vagy a forgalomba helyezés 2007. július 1-ét 
követően történt (Euro 5).

Or. en

Módosítás 340
Georges Bach

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 8.2.1.2 tétel – 2 oszlop

A Bizottság által javasolt szöveg

8.2.1.2 Gáz-
halmazállapotú kibocsátás

A mérés a 
követelményeknek(1)

megfelelő kipufogógáz-
elemző készülék 
segítségével történik. Egy 
másik lehetőség szerint a 
megfelelő fedélzeti 
diagnosztikai 
rendszerekkel (OBD) 
ellátott járműveken a 
kibocsátáscsökkentő 
rendszer megfelelő 
működése a kibocsátás 
mérése helyett az OBD-
készülék értékeiről is 
leolvasható, illetve 
magának az OBD-
készülék megfelelő 
működésének ellenőrzése 
is megtörténhet 
alapjáraton, a gyártónak 
a melegítésre vonatkozó 
ajánlásaival, illetve egyéb 
követelményekkel(1)

összhangban..

A Parlament módosítása

8.2.1.2 Gáz-
halmazállapotú kibocsátás

A mérés kipufogógáz-
elemző készülék 
segítségével történik és a 
követelményeknek 
megfelelő fedélzeti 
diagnosztikai 
rendszerekkel (OBD) 
ellátott járműveken az 
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OBD-készülék értékeiről 
olvasható le, illetve 
magának az OBD-
készülék megfelelő 
működésének ellenőrzése 
alapjáraton, a gyártó 
ajánlásaival, illetve egyéb 
követelményekkel(1) 

összhangban. A 
kipufogógáz-kibocsátás 
ellenőrzésének mindig a 
kipufogócsövön keresztüli 
viszgálat az alapja, még 
akkor is, ha azt az OBD-
vel kombinálják.

Or. en

Indokolás

A károsanyag-kibocsátás ellenőrzésének jelenlegi meghatározása csak azt tartalmazza, hogy 
az OBD-vizsgálat nem kívánatos lehetőség. A kipufogócsövön keresztüli vizsgálat és az OBD-
vizsgálat eszközeinek kombinálása a járművek károsanyag-kibocsátással kapcsolatos 
rendszerei hibáinak valamennyi feltételezhető területét lefedi.

Módosítás 341
Isabelle Durant

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 8.2.1.2 tétel

A Bizottság által javasolt szöveg

8.2.1.2 Gáz-
halmazállapotú kibocsátás

A mérés a 
követelményeknek(1)

megfelelő kipufogógáz-
elemző készülék 
segítségével történik. Egy 
másik lehetőség szerint a 
megfelelő fedélzeti 
diagnosztikai 
rendszerekkel (OBD) 
ellátott járműveken a 
kibocsátáscsökkentő 
rendszer megfelelő 
működése a kibocsátás
mérése helyett az OBD-

a) A gáz-
halmazállapotú kibocsátás 
meghaladja a gyártó által 
meghatározott szintet. 
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készülék értékeiről is 
leolvasható, illetve 
magának az OBD-
készülék megfelelő 
működésének ellenőrzése 
is megtörténhet
alapjáraton, a gyártónak a 
melegítésre vonatkozó 
ajánlásaival, illetve egyéb 
követelményekkel(1)

összhangban..
b) vagy ha ez az adat 
nem áll rendelkezésre, a 
CO-kibocsátás 
meghaladja a következő 
mértékeket:
i. korszerű 
kibocsátáscsökkentő 
rendszerrel fel nem szerelt 
jármű esetében:
– 4.5%, vagy
– 3,5%
a nyilvántartásba vételnek 
vagy a forgalomba
helyezésnek a 
követelményekben(1) 
meghatározott időpontja 
szerint
ii. korszerű 
kibocsátáscsökkentő 
rendszerrel felszerelt 
jármű esetében:
– vagy alapjáraton: 0,5%
– magas üresjárati 
fordulatszámon: 0,3%
vagy
– vagy alapjáraton: 0,3%6

– magas üresjárati 
fordulatszámon: 0,2%
a nyilvántartásba vételnek 
vagy a forgalomba 
helyezésnek a 
követelményekben(1) 
meghatározott időpontja 
szerint
c) A lambda-érték 
kívül esik az 1±0,03 
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tartományon vagy nem 
felel meg a gyártó 
előírásainak.
d) Az OBD-leolvasás 
jelentős mértékű 
működési hibára utal.

A Parlament módosítása

8.2.1.2 Gáz-
halmazállapotú kibocsátás

A mérés a 
követelményeknek(1) 

megfelelő kipufogógáz-
elemző készülék 
segítségével történik. 
Emellett a megfelelő 
fedélzeti diagnosztikai 
rendszerekkel (OBD) 
ellátott járműveken a 
kibocsátás mérésére 
szolgáló az OBD-készülék 
megfelelő működésének 
ellenőrzése, a gyártónak a 
melegítésre vonatkozó 
ajánlásaival, illetve egyéb 
követelményekkel(1).összh
angban.

a) A gáz-
halmazállapotú kibocsátás 
meghaladja a gyártó által 
meghatározott szintet. 

Az NOx-kibocsátás 
mérése megfelelő 
eszközzel/megfelelően 
felszerelt kipufogógáz-
elemző készülékkel, a 
kipufogócsövön keresztüli 
jelenlegi vizsgálati
módszerekkel.

b) vagy ha ez az adat 
nem áll rendelkezésre, a
CO-kibocsátás 
meghaladja a következő 
mértékeket:

i. korszerű 
kibocsátáscsökkentő 
rendszerrel fel nem szerelt 
jármű esetében:
– 4.5%, vagy
– 3,5%
a nyilvántartásba vételnek 
vagy a forgalomba 
helyezésnek a 
követelményekben(1) 
meghatározott időpontja 
szerint
ii. korszerű 
kibocsátáscsökkentő 
rendszerrel felszerelt 
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jármű esetében:
– vagy alapjáraton: 0,5%
– magas üresjárati 
fordulatszámon: 0,3%
vagy
– vagy alapjáraton: 0,3%6

– magas üresjárati 
fordulatszámon: 0,2%
a nyilvántartásba vételnek 
vagy a forgalomba 
helyezésnek a 
követelményekben(1) 
meghatározott időpontja 
szerint
c) A lambda-érték 
kívül esik az 1±0,03 
tartományon vagy nem 
felel meg a gyártó 
előírásainak.
d) Az OBD-leolvasás 
jelentős mértékű 
működési hibára utal 
alapjáraton.
Az előírásoknak nem 
megfelelő NOx-érték 
vagy a gyártó által 
megadott értékek 
túllépése.

Or. en

Módosítás 342
Bogusław Liberadzki, Oldřich Vlasák

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 8.2.1.2 tétel – 2 oszlop

A Bizottság által javasolt szöveg

8.2.1.2 Gáz-
halmazállapotú kibocsátás

A mérés a 
követelményeknek(1)

megfelelő kipufogógáz-
elemző készülék 
segítségével történik. Egy 
másik lehetőség szerint a 
megfelelő fedélzeti 
diagnosztikai 
rendszerekkel (OBD) 
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ellátott járműveken a 
kibocsátáscsökkentő 
rendszer megfelelő 
működése a kibocsátás 
mérése helyett az OBD-
készülék értékeiről is 
leolvasható, illetve 
magának az OBD-
készülék megfelelő 
működésének ellenőrzése 
is megtörténhet 
alapjáraton, a gyártónak a 
melegítésre vonatkozó 
ajánlásaival, illetve egyéb 
követelményekkel(1)

összhangban..
A Parlament módosítása

8.2.1.2 Gáz-
halmazállapotú kibocsátás

A mérés a 
követelményeknek(1) 
megfelelő kipufogógáz-
elemző készülék 
segítségével történik. A 
kipufogógáz-kibocsátás 
ellenőrzés alapmódszere 
a kipufogócsövön 
keresztüli vizsgálat, még 
akkor is, ha azt az OBD-
vel kombinálják. 
A diagnosztikai 
rendszerekkel (OBD) 
ellátott járműveken a 
kibocsátáscsökkentő 
rendszer megfelelő 
működése a kibocsátás 
mérése helyett az OBD-
készülék értékeiről is 
leolvasható, illetve 
magának az OBD-
készülék megfelelő 
működésének ellenőrzése 
is megtörténhet 
alapjáraton, a gyártónak a 
melegítésre vonatkozó 
ajánlásaival, illetve egyéb 
követelményekkel(1) 
összhangban.
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Or. en

Indokolás

Az OBD nem garantált módszere a kipufogógáz-kibocsátás ellenőrzésének; ezért a 
kibocsátást a kipufogócsövön keresztüli méréssel kell ellenőrizni.

Módosítás 343
Werner Kuhn

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 8.2.2.2 tétel

A Bizottság által javasolt szöveg

8.2.2.2 Átlátszatlanság
Az 1980. január 1. előtt 
nyilvántartásba vett vagy 
forgalomba helyezett 
járművek mentesülnek e 
követelmény alól.

a) A kipufogógáz 
átlátszatlanságának 
mérése (terhelés nélkül, az 
alapjárattól a 
leszabályozott 
fordulatszámig tartó) 
szabadgyorsítás mellett, 
miközben a sebességváltó 
üres állásban van, a 
tengelykapcsoló pedig ki 
van nyomva.

a) A 
követelményekben(1) 
meghatározott dátum után 
nyilvántartásba vett vagy 
először forgalomba 
helyezett járművek 
esetében

b) A jármű előkészítése: az átlátszatlanság 
meghaladja a gyártó által 
a járművön elhelyezett 
adattáblán szereplő 
értéket;

1. A járművek előkészítés 
nélkül is vizsgálhatók, bár 
biztonsági okokból 
ellenőrizni kell, hogy a 
motor meleg-e, és 
megfelelő műszaki 
állapotban van-e.

b) Ha ez az adat nem 
áll rendelkezésre vagy a 
követelmények(1) nem 
engedélyezik a 
referenciaértékek 
használatát, a határérték

2. Előkészítési 
követelmények:

szívómotorok esetében 2,5 
m-1,

i. A motor eléri az üzemi
hőmérsékletet, például az 
olajszintmérő pálca 
csövébe helyezett 
szondával mérve az olaj 
legalább 80 °C, illetőleg 
normál üzemi 

turbótöltéses motorok 
esetében 3,0 m-1,
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hőmérsékletű 
(amennyiben ez az 
alacsonyabb érték), illetve 
az infravörös sugárzás 
szintjével mérve a 
motorblokk hőmérséklete 
legalább ezzel 
egyenértékű. Amennyiben 
a jármű konfigurációja 
miatt a mérés nem 
kivitelezhető, akkor a 
motor normál üzemi 
hőmérséklete más 
eszközökkel, például a 
motorhűtő ventilátor 
működése alapján is 
megállapítható.
ii. A kipufogórendszert 
legalább három 
szabadgyorsítási ciklussal, 
illetve ezzel egyenértékű 
módszerrel ki kell 
tisztítani.

a követelményekben(1)

azonosított járművek 
esetében, illetve a 
követelményekben(1)

meghatározott dátum után 
nyilvántartásba vett vagy 
először forgalomba 
helyezett járművek 
esetében pedig

c) Vizsgálati eljárás: 1,5 m-1.1
1. A motornak és adott 
esetben a beszerelt 
turbófeltöltőknek az egyes 
szabadgyorsítási ciklusok 
megkezdése előtt 
alapjáratban kell lenniük. 
Nagy teljesítményű 
dízelmotorok esetében a 
gázpedál kiengedését 
követően legalább 10 
másodpercet kell várni.
2. Az egyes 
szabadgyorsítási ciklusok 
elindításakor a gázpedált 
folyamatosan és gyorsan 
(egy másodperc alatt), de 
nem túl hevesen teljesen 
be kell nyomni úgy, hogy 
a befecskendezőszivattyú 
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a lehető legnagyobb 
mértékű üzemanyag-
ellátást biztosítsa.
3. Az egyes 
szabadgyorsítási ciklusok 
alatt a gázpedál 
felengedése előtt a 
motornak el kell érnie a 
leszabályozási 
fordulatszámot, az 
automata sebességváltóval 
ellátott járművek esetében 
pedig a gyártó által 
meghatározott 
fordulatszámot, illetve ha 
ez az adat nem áll 
rendelkezésre, a 
leszabályozási 
fordulatszám kétharmadát. 
Ez például a 
motorfordulatszám 
figyelemmel kísérésével 
vagy a gázpedál 
benyomása és felengedése 
között kellő időt – az 1. 
melléklet szerinti 1. és 2. 
kategóriájú járművek 
esetében lehetőleg 
legalább két másodpercet 
– hagyva biztosítható.
4. A járművek csak akkor 
nem felelnek meg a 
vizsgálaton, ha legalább 
az utolsó három 
szabadgyorsítási ciklus 
mérési eredményének 
számtani közepe 
meghaladja a határértéket. 
A számítások során a 
mérések számtani 
közepétől vagy a mérési 
eredmények szórását 
figyelembe vevő más 
statisztikai jellemzőtől 
jelentős mértékben eltérő 
mérési eredmények 
elhagyhatók. A 
tagállamok korlátozhatják 
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a vizsgálati ciklusok 
számát.
5. A szükségtelen 
vizsgálatok elkerülése 
érdekében a tagállamok 
alkalmatlannak 
minősíthetik azokat a 
járműveket, amelyek 
esetében háromnál 
kevesebb szabadgyorsítási 
ciklus, illetőleg a tisztítási 
ciklusok után a 
határértékeknél 
lényegesen magasabb 
értékeket mértek. Szintén 
a szükségtelen vizsgálatok 
elkerülése érdekében a 
tagállamok megfelelőnek 
minősíthetik azokat a 
járműveket, amelyek mért 
értékei háromnál 
kevesebb szabad 
gyorsítási ciklus, illetőleg 
a tisztítási ciklusok után 
jelentős mértékben a 
határértékek alatt 
maradnak.
A Parlament módosítása

8.2.2.2 Átlátszatlanság
Az 1980. január 1. előtt 
nyilvántartásba vett vagy 
forgalomba helyezett 
járművek mentesülnek e 
követelmény alól.

a) A kipufogógáz 
átlátszatlanságának 
mérése (terhelés nélkül, az 
alapjárattól a 
leszabályozott 
fordulatszámig tartó) 
szabadgyorsítás mellett, 
miközben a sebességváltó 
üres állásban van, a 
tengelykapcsoló pedig ki 
van nyomva, és a 
követelményeknek(1) 
megfelelő fedélzeti 
diagnosztikai 
rendszerekkel (OBD) 
ellátott járműveken az 
OBD-készülék értékeinek 
leolvasása, illetve 

a) A 
követelményekben(1) 
meghatározott dátum után 
nyilvántartásba vett vagy 
először forgalomba 
helyezett járművek 
esetében
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magának az OBD-
készülék megfelelő 
működésének ellenőrzése 
alapjáraton, a gyártó 
ajánlásaival, illetve egyéb 
követelményekkel(1) 
összhangban.
b) A jármű előkészítése: az átlátszatlanság 

meghaladja a gyártó által 
a járművön elhelyezett 
adattáblán szereplő 
értéket;

1. A járművek előkészítés 
nélkül is vizsgálhatók, bár 
biztonsági okokból 
ellenőrizni kell, hogy a 
motor meleg-e, és 
megfelelő műszaki 
állapotban van-e.

b) Ha ez az adat nem 
áll rendelkezésre vagy a 
követelmények(1) nem 
engedélyezik a 
referenciaértékek 
használatát, a határérték

2. Előkészítési 
követelmények:

szívómotorok esetében 2,5 
m-1,

i. A motor eléri az üzemi 
hőmérsékletet, például az 
olajszintmérő pálca 
csövébe helyezett 
szondával mérve az olaj 
legalább 80 °C, illetőleg 
normál üzemi 
hőmérsékletű 
(amennyiben ez az 
alacsonyabb érték), illetve 
az infravörös sugárzás 
szintjével mérve a 
motorblokk hőmérséklete 
legalább ezzel 
egyenértékű. Amennyiben 
a jármű konfigurációja 
miatt a mérés nem 
kivitelezhető, akkor a 
motor normál üzemi 
hőmérséklete más 
eszközökkel, például a 
motorhűtő ventilátor 
működése alapján is 
megállapítható.

turbótöltéses motorok 
esetében 3,0 m-1,

ii. A kipufogórendszert 
legalább három 
szabadgyorsítási ciklussal, 

a követelményekben(1)

azonosított járművek 
esetében, illetve a 
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illetve ezzel egyenértékű 
módszerrel ki kell 
tisztítani.

követelményekben(1)

meghatározott dátum után 
nyilvántartásba vett vagy 
először forgalomba 
helyezett járművek 
esetében pedig

c) Vizsgálati eljárás: 1,5 m-1.7
1. A motornak és adott 
esetben a beszerelt 
turbófeltöltőknek az egyes 
szabadgyorsítási ciklusok 
megkezdése előtt 
alapjáratban kell lenniük. 
Nagy teljesítményű 
dízelmotorok esetében a 
gázpedál kiengedését 
követően legalább 10 
másodpercet kell várni.

vagy

2. Az egyes 
szabadgyorsítási ciklusok 
elindításakor a gázpedált 
folyamatosan és gyorsan 
(egy másodperc alatt), de 
nem túl hevesen teljesen 
be kell nyomni úgy, hogy 
a befecskendezőszivattyú 
a lehető legnagyobb 
mértékű üzemanyag-
ellátást biztosítsa.

0,5 m-1 (6a)

3. Az egyes 
szabadgyorsítási ciklusok 
alatt a gázpedál 
felengedése előtt a 
motornak el kell érnie a 
leszabályozási 
fordulatszámot, az 
automata sebességváltóval 
ellátott járművek esetében 
pedig a gyártó által 
meghatározott 
fordulatszámot, illetve ha 
ez az adat nem áll 
rendelkezésre, a 
leszabályozási 
fordulatszám kétharmadát.
Ez például a 
motorfordulatszám 
figyelemmel kísérésével 
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vagy a gázpedál 
benyomása és felengedése 
között kellő időt – az 1. 
melléklet szerinti 1. és 2. 
kategóriájú járművek 
esetében lehetőleg 
legalább két másodpercet 
– hagyva biztosítható.
4. A járművek csak akkor 
nem felelnek meg a 
vizsgálaton, ha legalább 
az utolsó három 
szabadgyorsítási ciklus 
mérési eredményének 
számtani közepe 
meghaladja a határértéket. 
A számítások során a 
mérések számtani 
közepétől jelentős 
mértékben eltérő mérési 
eredmények elhagyhatók. 
A tagállamok 
korlátozhatják a vizsgálati 
ciklusok számát.
5. A szükségtelen 
vizsgálatok elkerülése 
érdekében a tagállamok 
alkalmatlannak 
minősíthetik azokat a 
járműveket, amelyek 
esetében háromnál 
kevesebb szabadgyorsítási 
ciklus, illetőleg a tisztítási 
ciklusok után a 
határértékeknél 
lényegesen magasabb 
értékeket mértek. Szintén 
a szükségtelen vizsgálatok 
elkerülése érdekében a 
tagállamok megfelelőnek 
minősíthetik azokat a 
járműveket, amelyek mért 
értékei háromnál 
kevesebb szabad 
gyorsítási ciklus, illetőleg 
a tisztítási ciklusok után 
jelentős mértékben a 
határértékek alatt 
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maradnak.
(6a) Típusjóváhagyás a 715/2007/EK rendelet I. melléklete 1. táblázatának határértékei 
szerint vagy az első nyilvántartásba vétel vagy a forgalomba helyezés 2007. július 1-ét 
követően történt (Euro 5).

Or. en

Módosítás 344
Georges Bach

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 8.2.2.2 tétel – 2 oszlop – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

8.2.2.2 Átlátszatlanság
Az 1980. január 1. előtt 
nyilvántartásba vett vagy 
forgalomba helyezett 
járművek mentesülnek e 
követelmény alól.

a) A kipufogógáz 
átlátszatlanságának 
mérése (terhelés nélkül, az 
alapjárattól a 
leszabályozott 
fordulatszámig tartó) 
szabadgyorsítás mellett, 
miközben a sebességváltó 
üres állásban van, a 
tengelykapcsoló pedig ki 
van nyomva.
A Parlament módosítása

8.2.2.2 Átlátszatlanság
Az 1980. január 1. előtt 
nyilvántartásba vett vagy 
forgalomba helyezett 
járművek mentesülnek e 
követelmény alól.

a) A kipufogógáz 
átlátszatlanságának 
mérése (terhelés nélkül, az 
alapjárattól a 
leszabályozott 
fordulatszámig tartó) 
szabadgyorsítás mellett, 
miközben a sebességváltó 
üres állásban van, a 
tengelykapcsoló pedig ki 
van nyomva. A 
kipufogógáz-kibocsátás 
ellenőrzésének 
alapmódszere a 
kipufogócsövön keresztüli 
vizsgálat, még akkor is, 
ha azt az OBD-vel 
kombinálják. 
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Or. en

Indokolás

A károsanyag-kibocsátás ellenőrzésének jelenlegi meghatározása csak azt tartalmazza, hogy 
az OBD-vizsgálat nem kívánatos lehetőség. A kipufogócsövön keresztüli vizsgálat és az OBD-
vizsgálat eszközeinek kombinálása a járművek károsanyag-kibocsátással kapcsolatos 
rendszerei hibáinak valamennyi feltételezhető területét lefedi.

Módosítás 345
Isabelle Durant

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 8.2.2.2 tétel

A Bizottság által javasolt szöveg

8.2.2.2 Átlátszatlanság
Az 1980. január 1. előtt 
nyilvántartásba vett vagy 
forgalomba helyezett 
járművek mentesülnek e 
követelmény alól.

a) A kipufogógáz 
átlátszatlanságának 
mérése (terhelés nélkül, az 
alapjárattól a 
leszabályozott 
fordulatszámig tartó) 
szabadgyorsítás mellett, 
miközben a sebességváltó 
üres állásban van, a 
tengelykapcsoló pedig ki 
van nyomva.

a) A 
követelményekben(1) 
meghatározott dátum után 
nyilvántartásba vett vagy 
először forgalomba 
helyezett járművek 
esetében

b) A jármű előkészítése: az átlátszatlanság 
meghaladja a gyártó által 
a járművön elhelyezett 
adattáblán szereplő 
értéket;

1. A járművek előkészítés 
nélkül is vizsgálhatók, bár 
biztonsági okokból 
ellenőrizni kell, hogy a 
motor meleg-e, és 
megfelelő műszaki 
állapotban van-e.

b) Ha ez az adat nem 
áll rendelkezésre vagy a 
követelmények(1) nem 
engedélyezik a 
referenciaértékek 
használatát, a határérték

2. Előkészítési 
követelmények:

szívómotorok esetében 2,5 
m-1,

i. A motor eléri az üzemi 
hőmérsékletet, például az 
olajszintmérő pálca 
csövébe helyezett 
szondával mérve az olaj 

turbótöltéses motorok 
esetében 3,0 m-1,
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legalább 80 °C, illetőleg 
normál üzemi 
hőmérsékletű 
(amennyiben ez az 
alacsonyabb érték), illetve 
az infravörös sugárzás 
szintjével mérve a 
motorblokk hőmérséklete 
legalább ezzel 
egyenértékű. Amennyiben 
a jármű konfigurációja 
miatt a mérés nem 
kivitelezhető, akkor a 
motor normál üzemi 
hőmérséklete más 
eszközökkel, például a 
motorhűtő ventilátor 
működése alapján is 
megállapítható.
ii. A kipufogórendszert 
legalább három 
szabadgyorsítási ciklussal, 
illetve ezzel egyenértékű 
módszerrel ki kell 
tisztítani.

a követelményekben(1)

azonosított járművek 
esetében, illetve a 
követelményekben(1)

meghatározott dátum után 
nyilvántartásba vett vagy 
először forgalomba 
helyezett járművek 
esetében pedig

c) Vizsgálati eljárás: 1,5 m-1.1
1. A motornak és adott 
esetben a beszerelt 
turbófeltöltőknek az egyes 
szabadgyorsítási ciklusok 
megkezdése előtt 
alapjáratban kell lenniük. 
Nagy teljesítményű 
dízelmotorok esetében a 
gázpedál kiengedését 
követően legalább 10 
másodpercet kell várni.
2. Az egyes 
szabadgyorsítási ciklusok 
elindításakor a gázpedált 
folyamatosan és gyorsan 
(egy másodperc alatt), de 
nem túl hevesen teljesen 
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be kell nyomni úgy, hogy 
a befecskendezőszivattyú 
a lehető legnagyobb 
mértékű üzemanyag-
ellátást biztosítsa.
3. Az egyes 
szabadgyorsítási ciklusok 
alatt a gázpedál 
felengedése előtt a 
motornak el kell érnie a 
leszabályozási 
fordulatszámot, az 
automata sebességváltóval 
ellátott járművek esetében 
pedig a gyártó által 
meghatározott 
fordulatszámot, illetve ha 
ez az adat nem áll 
rendelkezésre, a 
leszabályozási 
fordulatszám kétharmadát. 
Ez például a 
motorfordulatszám 
figyelemmel kísérésével 
vagy a gázpedál 
benyomása és felengedése 
között kellő időt – az 1. 
melléklet szerinti 1. és 2. 
kategóriájú járművek 
esetében lehetőleg 
legalább két másodpercet 
– hagyva biztosítható.
4. A járművek csak akkor 
nem felelnek meg a 
vizsgálaton, ha legalább 
az utolsó három 
szabadgyorsítási ciklus 
mérési eredményének 
számtani közepe 
meghaladja a határértéket. 
A számítások során a 
mérések számtani 
közepétől vagy a mérési 
eredmények szórását 
figyelembe vevő más 
statisztikai jellemzőtől
jelentős mértékben eltérő 
mérési eredmények 
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elhagyhatók. A 
tagállamok korlátozhatják 
a vizsgálati ciklusok 
számát.
5. A szükségtelen 
vizsgálatok elkerülése 
érdekében a tagállamok 
alkalmatlannak 
minősíthetik azokat a 
járműveket, amelyek 
esetében háromnál 
kevesebb szabadgyorsítási 
ciklus, illetőleg a tisztítási 
ciklusok után a 
határértékeknél 
lényegesen magasabb 
értékeket mértek. Szintén 
a szükségtelen vizsgálatok 
elkerülése érdekében a 
tagállamok megfelelőnek 
minősíthetik azokat a 
járműveket, amelyek mért 
értékei háromnál 
kevesebb szabad 
gyorsítási ciklus, illetőleg 
a tisztítási ciklusok után 
jelentős mértékben a 
határértékek alatt 
maradnak.
A Parlament módosítása

8.2.2.2 Átlátszatlanság
Az 1980. január 1. előtt 
nyilvántartásba vett vagy 
forgalomba helyezett 
járművek mentesülnek e 
követelmény alól.

a) A kipufogógáz 
átlátszatlanságának 
mérése (terhelés nélkül, az 
alapjárattól a 
leszabályozott 
fordulatszámig tartó) 
szabadgyorsítás mellett, 
miközben a sebességváltó 
üres állásban van, a 
tengelykapcsoló pedig ki 
van nyomva.

a) A 
követelményekben(1) 
meghatározott dátum után 
nyilvántartásba vett vagy 
először forgalomba 
helyezett járművek 
esetében

b) A jármű előkészítése: az átlátszatlanság 
meghaladja a gyártó által 
a járművön elhelyezett 
adattáblán szereplő 
értéket;
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1. A járművek előkészítés 
nélkül is vizsgálhatók, bár 
biztonsági okokból 
ellenőrizni kell, hogy a 
motor meleg-e, és 
megfelelő műszaki 
állapotban van-e.

b) Ha ez az adat nem 
áll rendelkezésre vagy a 
követelmények(1) nem 
engedélyezik a 
referenciaértékek 
használatát, a határérték

2. Előkészítési 
követelmények:

szívómotorok esetében 2,5 
m-1,

i. A motor eléri az üzemi 
hőmérsékletet, például az 
olajszintmérő pálca 
csövébe helyezett 
szondával mérve az olaj 
legalább 80 °C, illetőleg 
normál üzemi 
hőmérsékletű 
(amennyiben ez az 
alacsonyabb érték), illetve 
az infravörös sugárzás 
szintjével mérve a 
motorblokk hőmérséklete 
legalább ezzel 
egyenértékű. Amennyiben 
a jármű konfigurációja 
miatt a mérés nem 
kivitelezhető, akkor a 
motor normál üzemi 
hőmérséklete más 
eszközökkel, például a 
motorhűtő ventilátor 
működése alapján is 
megállapítható.

turbótöltéses motorok 
esetében 3,0 m-1,

ii. A kipufogórendszert 
legalább három 
szabadgyorsítási ciklussal, 
illetve ezzel egyenértékű 
módszerrel ki kell 
tisztítani.

a követelményekben(1)

azonosított járművek 
esetében, illetve a 
követelményekben(1)

meghatározott dátum után 
nyilvántartásba vett vagy 
először forgalomba 
helyezett járművek 
esetében pedig

c) Vizsgálati eljárás: 1,5 m-1.7
1. A motornak és adott 
esetben a beszerelt 
turbófeltöltőknek az egyes 
szabadgyorsítási ciklusok 
megkezdése előtt 

vagy
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alapjáratban kell lenniük. 
Nagy teljesítményű 
dízelmotorok esetében a 
gázpedál kiengedését 
követően legalább 10 
másodpercet kell várni.
2. Az egyes 
szabadgyorsítási ciklusok 
elindításakor a gázpedált 
folyamatosan és gyorsan 
(egy másodperc alatt), de 
nem túl hevesen teljesen 
be kell nyomni úgy, hogy 
a befecskendezőszivattyú 
a lehető legnagyobb 
mértékű üzemanyag-
ellátást biztosítsa.

0,2m-1

3. Az egyes 
szabadgyorsítási ciklusok 
alatt a gázpedál 
felengedése előtt a 
motornak el kell érnie a 
leszabályozási 
fordulatszámot, az 
automata sebességváltóval 
ellátott járművek esetében 
pedig a gyártó által 
meghatározott 
fordulatszámot, illetve ha 
ez az adat nem áll 
rendelkezésre, a 
leszabályozási 
fordulatszám kétharmadát. 
Ez például a 
motorfordulatszám 
figyelemmel kísérésével 
vagy a gázpedál 
benyomása és felengedése 
között kellő időt – az 1. 
melléklet szerinti 1. és 2. 
kategóriájú járművek 
esetében lehetőleg 
legalább két másodpercet 
– hagyva biztosítható.
4. A járművek csak akkor 
nem felelnek meg a 
vizsgálaton, ha legalább 
az utolsó három 
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szabadgyorsítási ciklus 
mérési eredményének 
számtani közepe 
meghaladja a határértéket. 
A számítások során a 
mérések számtani 
közepétől jelentős 
mértékben eltérő mérési 
eredmények elhagyhatók. 
A tagállamok 
korlátozhatják a vizsgálati 
ciklusok számát.
5. A szükségtelen 
vizsgálatok elkerülése 
érdekében a tagállamok 
alkalmatlannak 
minősíthetik azokat a 
járműveket, amelyek 
esetében háromnál 
kevesebb szabadgyorsítási 
ciklus, illetőleg a tisztítási 
ciklusok után a 
határértékeknél 
lényegesen magasabb 
értékeket mértek. Szintén 
a szükségtelen vizsgálatok 
elkerülése érdekében a 
tagállamok megfelelőnek 
minősíthetik azokat a 
járműveket, amelyek mért 
értékei háromnál 
kevesebb szabad 
gyorsítási ciklus, illetőleg 
a tisztítási ciklusok után 
jelentős mértékben a 
határértékek alatt 
maradnak.
Az NOx- és 
részecskekibocsátás 
mérése megfelelő 
eszközzel/megfelelően 
felszerelt kipufogógáz-
elemző készülékkel, a 
jelenlegi 
szabadgyorsításos 
vizsgálati módszerekkel.

Az előírásoknak nem 
megfelelő NOx- és 
részecskekibocsátás-érték 
vagy a gyártó által 
megadott értékek 
túllépése.

Or. en
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Módosítás 346
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 8.2.2.2 tétel – 2 oszlop – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

8.2.2.2 Átlátszatlanság a) A kipufogógáz 
átlátszatlanságának 
mérése (terhelés nélkül, az 
alapjárattól a 
leszabályozott 
fordulatszámig tartó) 
szabadgyorsítás mellett, 
miközben a sebességváltó 
üres állásban van, a 
tengelykapcsoló pedig ki 
van nyomva.

Az 1980. január 1. előtt 
nyilvántartásba vett vagy 
forgalomba helyezett 
járművek mentesülnek e 
követelmény alól.

A Parlament módosítása

8.2.2.2 Átlátszatlanság a) A kipufogógáz 
átlátszatlanságának 
mérése (terhelés nélkül, az 
alapjárattól a 
leszabályozott 
fordulatszámig tartó) 
szabadgyorsítás mellett, 
miközben a sebességváltó 
üres állásban van, a 
tengelykapcsoló pedig ki 
van nyomva. Egy másik 
lehetőség szerint a 
megfelelő fedélzeti 
diagnosztikai 
rendszerekkel ellátott 
járműveken a 
kifogástalan működés a 
megfelelő értékek 
leolvasásával is 
ellenőrizhető. 

Az 1980. január 1. előtt 
nyilvántartásba vett vagy 
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forgalomba helyezett 
járművek mentesülnek e 
követelmény alól.

Or. de

Módosítás 347
Bogusław Liberadzki, Oldřich Vlasák

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 8.2.2.2 tétel

A Bizottság által javasolt szöveg

8.2.2.2 Átlátszatlanság
Az 1980. január 1. előtt 
nyilvántartásba vett vagy 
forgalomba helyezett 
járművek mentesülnek e 
követelmény alól.

a) A kipufogógáz 
átlátszatlanságának 
mérése (terhelés nélkül, az 
alapjárattól a 
leszabályozott 
fordulatszámig tartó) 
szabadgyorsítás mellett, 
miközben a sebességváltó 
üres állásban van, a 
tengelykapcsoló pedig ki 
van nyomva.

a) A 
követelményekben(1) 
meghatározott dátum után 
nyilvántartásba vett vagy 
először forgalomba 
helyezett járművek 
esetében

b) A jármű előkészítése: az átlátszatlanság 
meghaladja a gyártó által 
a járművön elhelyezett 
adattáblán szereplő 
értéket;

1. A járművek előkészítés 
nélkül is vizsgálhatók, bár 
biztonsági okokból 
ellenőrizni kell, hogy a 
motor meleg-e, és 
megfelelő műszaki 
állapotban van-e.

b) Ha ez az adat nem 
áll rendelkezésre vagy a 
követelmények(1) nem 
engedélyezik a 
referenciaértékek 
használatát, a határérték

2. Előkészítési 
követelmények:

szívómotorok esetében 2,5 
m-1,

i. A motor eléri az üzemi 
hőmérsékletet, például az 
olajszintmérő pálca 
csövébe helyezett 
szondával mérve az olaj 
legalább 80 °C, illetőleg 

turbótöltéses motorok 
esetében 3,0 m-1,
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normál üzemi 
hőmérsékletű 
(amennyiben ez az 
alacsonyabb érték), illetve 
az infravörös sugárzás 
szintjével mérve a 
motorblokk hőmérséklete 
legalább ezzel 
egyenértékű. Amennyiben 
a jármű konfigurációja 
miatt a mérés nem 
kivitelezhető, akkor a 
motor normál üzemi 
hőmérséklete más 
eszközökkel, például a 
motorhűtő ventilátor 
működése alapján is 
megállapítható.
ii. A kipufogórendszert 
legalább három 
szabadgyorsítási ciklussal, 
illetve ezzel egyenértékű 
módszerrel ki kell 
tisztítani.

a követelményekben(1)

azonosított járművek 
esetében, illetve a 
követelményekben(1)

meghatározott dátum után 
nyilvántartásba vett vagy 
először forgalomba 
helyezett járművek 
esetében pedig

c) Vizsgálati eljárás: 1,5 m-1.1

1. A motornak és adott 
esetben a beszerelt 
turbófeltöltőknek az egyes 
szabadgyorsítási ciklusok 
megkezdése előtt 
alapjáratban kell lenniük. 
Nagy teljesítményű 
dízelmotorok esetében a 
gázpedál kiengedését 
követően legalább 10 
másodpercet kell várni.
2. Az egyes 
szabadgyorsítási ciklusok 
elindításakor a gázpedált 
folyamatosan és gyorsan 
(egy másodperc alatt), de 
nem túl hevesen teljesen 
be kell nyomni úgy, hogy 
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a befecskendezőszivattyú 
a lehető legnagyobb 
mértékű üzemanyag-
ellátást biztosítsa.
3. Az egyes 
szabadgyorsítási ciklusok 
alatt a gázpedál 
felengedése előtt a
motornak el kell érnie a 
leszabályozási 
fordulatszámot, az 
automata sebességváltóval 
ellátott járművek esetében 
pedig a gyártó által 
meghatározott 
fordulatszámot, illetve ha 
ez az adat nem áll 
rendelkezésre, a 
leszabályozási 
fordulatszám kétharmadát. 
Ez például a 
motorfordulatszám 
figyelemmel kísérésével 
vagy a gázpedál 
benyomása és felengedése 
között kellő időt – az 1. 
melléklet szerinti 1. és 2. 
kategóriájú járművek 
esetében lehetőleg 
legalább két másodpercet 
– hagyva biztosítható.
4. A járművek csak akkor 
nem felelnek meg a 
vizsgálaton, ha legalább 
az utolsó három 
szabadgyorsítási ciklus 
mérési eredményének 
számtani közepe 
meghaladja a határértéket. 
A számítások során a 
mérések számtani 
közepétől vagy a mérési 
eredmények szórását 
figyelembe vevő más 
statisztikai jellemzőtől 
jelentős mértékben eltérő 
mérési eredmények 
elhagyhatók. A 
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tagállamok korlátozhatják 
a vizsgálati ciklusok 
számát.
5. A szükségtelen 
vizsgálatok elkerülése 
érdekében a tagállamok 
alkalmatlannak 
minősíthetik azokat a 
járműveket, amelyek 
esetében háromnál 
kevesebb szabadgyorsítási 
ciklus, illetőleg a tisztítási 
ciklusok után a 
határértékeknél 
lényegesen magasabb 
értékeket mértek. Szintén 
a szükségtelen vizsgálatok 
elkerülése érdekében a 
tagállamok megfelelőnek 
minősíthetik azokat a 
járműveket, amelyek mért 
értékei háromnál 
kevesebb szabad 
gyorsítási ciklus, illetőleg 
a tisztítási ciklusok után 
jelentős mértékben a 
határértékek alatt 
maradnak.
A Parlament módosítása

8.2.2.2 Átlátszatlanság
Az 1980. január 1. előtt 
nyilvántartásba vett vagy 
forgalomba helyezett 
járművek mentesülnek e 
követelmény alól.

a) A kipufogógáz 
átlátszatlanságának 
mérése (terhelés nélkül, az 
alapjárattól a 
leszabályozott 
fordulatszámig tartó) 
szabadgyorsítás mellett, 
miközben a sebességváltó 
üres állásban van, a 
tengelykapcsoló pedig ki 
van nyomva. A 
kipufogógáz-kibocsátás 
ellenőrzésének 
alapmódszere a 
kipufogócsövön keresztüli 
vizsgálat, még akkor is, 
ha azt az OBD-vel 

a) A 
követelményekben(1) 
meghatározott dátum után 
nyilvántartásba vett vagy 
először forgalomba 
helyezett járművek 
esetében
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kombinálják.
b) A jármű előkészítése: az átlátszatlanság 

meghaladja a gyártó által 
a járművön elhelyezett 
adattáblán szereplő 
értéket;

1. A járművek előkészítés 
nélkül is vizsgálhatók, bár 
biztonsági okokból 
ellenőrizni kell, hogy a 
motor meleg-e, és 
megfelelő műszaki 
állapotban van-e.

b) Ha ez az adat nem 
áll rendelkezésre vagy a 
követelmények(1) nem 
engedélyezik a 
referenciaértékek 
használatát, a határérték

2. Előkészítési 
követelmények:

szívómotorok esetében 2,5 
m-1,

i. A motor eléri az üzemi 
hőmérsékletet, például az 
olajszintmérő pálca 
csövébe helyezett 
szondával mérve az olaj 
legalább 80 °C, illetőleg 
normál üzemi 
hőmérsékletű 
(amennyiben ez az 
alacsonyabb érték), illetve 
az infravörös sugárzás 
szintjével mérve a 
motorblokk hőmérséklete 
legalább ezzel 
egyenértékű. Amennyiben 
a jármű konfigurációja 
miatt a mérés nem 
kivitelezhető, akkor a 
motor normál üzemi 
hőmérséklete más 
eszközökkel, például a 
motorhűtő ventilátor 
működése alapján is 
megállapítható.

turbótöltéses motorok 
esetében 3,0 m-1,

ii. A kipufogórendszert 
legalább három 
szabadgyorsítási ciklussal, 
illetve ezzel egyenértékű 
módszerrel ki kell 
tisztítani.

a követelményekben(1)

azonosított járművek 
esetében, illetve a 
követelményekben(1)

meghatározott dátum után 
nyilvántartásba vett vagy 
először forgalomba 
helyezett járművek 
esetében pedig
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c) Vizsgálati eljárás: 1,5 m-1.7
1. A motornak és adott 
esetben a beszerelt 
turbófeltöltőknek az egyes 
szabadgyorsítási ciklusok 
megkezdése előtt 
alapjáratban kell lenniük. 
Nagy teljesítményű 
dízelmotorok esetében a 
gázpedál kiengedését 
követően legalább 10 
másodpercet kell várni.

vagy

2. Az egyes 
szabadgyorsítási ciklusok 
elindításakor a gázpedált 
folyamatosan és gyorsan 
(egy másodperc alatt), de 
nem túl hevesen teljesen 
be kell nyomni úgy, hogy 
a befecskendezőszivattyú 
a lehető legnagyobb 
mértékű üzemanyag-
ellátást biztosítsa.

0,2 m-1

3. Az egyes 
szabadgyorsítási ciklusok 
alatt a gázpedál 
felengedése előtt a 
motornak el kell érnie a 
leszabályozási 
fordulatszámot, az 
automata sebességváltóval 
ellátott járművek esetében 
pedig a gyártó által 
meghatározott 
fordulatszámot, illetve ha 
ez az adat nem áll 
rendelkezésre, a 
leszabályozási 
fordulatszám kétharmadát. 
Ez például a 
motorfordulatszám 
figyelemmel kísérésével 
vagy a gázpedál 
benyomása és felengedése 
között kellő időt – az 1. 
melléklet szerinti 1. és 2. 
kategóriájú járművek 
esetében lehetőleg 
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legalább két másodpercet 
– hagyva biztosítható.
4. A járművek csak akkor 
nem felelnek meg a 
vizsgálaton, ha legalább 
az utolsó három 
szabadgyorsítási ciklus 
mérési eredményének 
számtani közepe 
meghaladja a határértéket. 
A számítások során a 
mérések számtani 
közepétől jelentős 
mértékben eltérő mérési 
eredmények elhagyhatók. 
A tagállamok 
korlátozhatják a vizsgálati 
ciklusok számát.
5. A szükségtelen 
vizsgálatok elkerülése 
érdekében a tagállamok 
alkalmatlannak 
minősíthetik azokat a 
járműveket, amelyek 
esetében háromnál 
kevesebb szabadgyorsítási 
ciklus, illetőleg a tisztítási 
ciklusok után a 
határértékeknél 
lényegesen magasabb 
értékeket mértek. Szintén 
a szükségtelen vizsgálatok 
elkerülése érdekében a 
tagállamok megfelelőnek 
minősíthetik azokat a 
járműveket, amelyek mért 
értékei háromnál 
kevesebb szabad 
gyorsítási ciklus, illetőleg 
a tisztítási ciklusok után 
jelentős mértékben a
határértékek alatt 
maradnak.

Or. en
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Indokolás

Az OBD nem garantált módszere a kipufogógáz-kibocsátás ellenőrzésének; ezért a 
kibocsátást a kipufogócsövön keresztüli méréssel kell ellenőrizni. Az európai szintű pontos, 
harmonizált vizsgálati eredmények érdekében a „a mérési eredmények szórását figyelembe 
vevő más statisztikai jellemző”-re utaló szöveget törölni kell.

Módosítás 348
Brian Simpson

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 1.8 tétel – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

1.8 Fékfolyadék a) A fékfolyadék 
forráspontja túl alacsony 
vagy víztartalma túl 
magas
A Parlament módosítása

1.8 Fékfolyadék a) A fékfolyadék 
forráspontja túl alacsony 

Or. en

Indokolás

Fontos a fékfolyadék megfelelő ellenőrzésének biztosítása, hogy elkerülhetők legyenek a 
félrevezető vagy esetleg veszélyes eredmények.

Módosítás 349
Brian Simpson

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 5.2.2 tétel – e pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Kis
ebb

Ko
mol
y

Ves
zély
es

5.2.2. Kerekek a) Bármilyen törés vagy 
hegesztési hiba.

x

(...)
A Parlament módosítása

Kis
ebb

Ko
mol

Ves
zély
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y es
5.2.2. Kerekek a) Bármilyen törés vagy 

hegesztési hiba.
x

(...)
e) A kerék nem 
kompatibilis a 
kerékaggyal

x

Or. en

Indokolás

Komoly megbízhatósági és biztonsági aggodalmak merülnek a nem szabványos vagy sérült 
kerekek miatt, ha a kereket nem szabványos tengelyre szerelik fel. A kerékaggyal nem 
kompatibilis kerekek vizsgálatát a biztonság szempontjából kritikus elemként kell kezelni, 
ezért szerepelnie kell a műszaki vizsga során ellenőrizendő tételek listáján.

Módosítás 350
Debora Serracchiani

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 5.2.3 tétel

A Bizottság által javasolt szöveg

Kis
ebb

Ko
mol
y

Ves
zély
es

5.2.3. Gumiabroncsok a) A gumiabroncsméret, a 
terhelhetőség, a 
jóváhagyási jel vagy a 
sebességindex nem felel 
meg a 
követelményeknek (1), 
ezáltal hátrányosan 
befolyásolja a 
közlekedésbiztonságot.

x

A mindenkori 
használathoz elégtelen 
terhelhetőség vagy 
sebességindex; az abroncs 
a jármű rögzített 
alkatrészeihez 
dörzsölődik, ezáltal 
romlik a vezetés 
biztonsága.

x
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b) Egyazon tengelyen 
vagy ikerkeréken 
különböző méretű 
gumiabroncsok találhatók.

x

c) Egyazon tengelyen 
különböző szerkezetű 
(radiál/diagonál) 
gumiabroncsok találhatók.

x

d) Bármilyen komoly 
sérülés vagy vágás a 
gumiabroncson.

x

A szövetváz kilátszik 
vagy sérült.

x

e) A futófelület mélysége 
nem felel meg a 
követelményeknek(1).

x

A futófelület mélysége az 
előírt mélység kevesebb 
mint 80%-a.

x

f) A gumiabroncs más 
alkatrészekhez (rugalmas 
sárvédők) dörzsölődik.

x

A gumiabroncs más 
alkatrészekhez 
dörzsölődik (nem 
befolyásolja a vezetés 
biztonságosságát)

x

g) A 
követelményeknek(1) meg 
nem felelő utánvágott 
gumiabroncsok.

x

Ez érinti a szövet 
védőréteget.

x

h) A légnyomás-ellenőrző
rendszer rosszul működik  

x

Egyértelműen nem 
működik.

x

A Parlament módosítása

Kis
ebb

Ko
mol
y

Ves
zély
es

5.2.3. Gumiabroncsok a) A gumiabroncsméret, a 
terhelhetőség, a 
jóváhagyási jel vagy a 
sebességindex nem felel 
meg a 

x
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követelményeknek (1), 
ezáltal hátrányosan 
befolyásolja a 
közlekedésbiztonságot.
A mindenkori 
használathoz elégtelen 
terhelhetőség vagy 
sebességindex; az abroncs 
a jármű rögzített 
alkatrészeihez 
dörzsölődik, ezáltal 
romlik a vezetés 
biztonsága.

x

b) Egyazon tengelyen 
vagy ikerkeréken 
különböző méretű 
gumiabroncsok találhatók.

x

c) Egyazon tengelyen 
különböző szerkezetű 
(radiál/diagonál) 
gumiabroncsok találhatók.

x

d) Bármilyen komoly 
sérülés vagy vágás a 
gumiabroncson.

x

A szövetváz kilátszik 
vagy sérült.

x

e) A futófelület-
kopásjelző láthatóvá 
válik.

x

A futófelület mélysége 
éppen megfelel a 
követelményeknek. A 
futófelület mélysége
kisebb, mint a 
követelményekben előírt.

x

f) A gumiabroncs más 
alkatrészekhez (rugalmas 
sárvédők) dörzsölődik.

x

A gumiabroncs más 
alkatrészekhez 
dörzsölődik (nem 
befolyásolja a vezetés 
biztonságosságát)

x

g) A 
követelményeknek(1) meg 
nem felelő utánvágott 
gumiabroncsok.

x
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Ez érinti a szövet 
védőréteget.

x

h) Hibásan működő 
abroncsnyomás-ellenőrző 
rendszer vagy az abroncs 
egyértelműen puha

x

Egyértelműen nem 
működik.

x

i. A jármű egyik 
abroncsában a 
forgalomban mért 
nyomás 20%-kal 
csökkent, de nem kisebb 
150 kPa-nál.

x

Az abroncsnyomás 150 
kPa alatt van.

x

Or. en

Indokolás

A megfelelően felfújt gumiabroncsokkal történő közlekedés növeli a kis gördülési ellenállású 
abroncsok hatékonyságát, és mintegy 5g/km-rel csökkenti a széndioxid-kibocsátás 
mennyiségét. A 150 kPa-nál kisebb nyomással rendelkező abroncsok nem csak nem 
biztonságosak, de egyenesen veszélyesek is, mert fennáll a robbanás kockázata. A 
jogszabályokban előírt mélységet el nem érő futófelületű gumiabroncsok használata 
jogellenes és ezért nem megengedett az európai utakon. Éppen ezért ezt a hiányosságot 
veszélyesként kell megjelölni. Valamennyi, a jogszabályban előírt mélységű futófelülettel 
rendelkező gumiabroncsot ki kell cserélni, mielőtt veszélyessé válik, éppen ezért ezt 
jelentősnek kell megjelölni.

Módosítás 351
Werner Kuhn

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 8.2.1.2 tétel – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Kis
ebb

Ko
mol
y

Ves
zély
es

8.2.1.2 Gáz-
halmazállapotú kibocsátás

b) vagy ha ez az adat 
nem áll rendelkezésre, a 
CO-kibocsátás 
meghaladja a következő 
mértékeket:

x

(...)
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ii. korszerű 
kibocsátáscsökkentő 
rendszerrel felszerelt 
jármű esetében:
– alapjáraton: 0,5%
– magas üresjárati 
fordulatszámon: 0,3%
vagy
– alapjáraton: 
0,3%13

– magas üresjárati 
fordulatszámon: 0,2%
a nyilvántartásba vételnek 
vagy a forgalomba 
helyezésnek a 
követelményekben(1) 
meghatározott időpontja 
szerint
A Parlament módosítása

Kis
ebb

Ko
mol
y

Ves
zély
es

8.2.1.2 Gáz-
halmazállapotú kibocsátás

b) vagy ha ez az adat 
nem áll rendelkezésre, a 
CO-kibocsátás 
meghaladja a következő 
mértékeket:

x

(...)
ii. korszerű 
kibocsátáscsökkentő
rendszerrel felszerelt 
jármű esetében:
– alapjáraton: 0,5%
– magas üresjárati 
fordulatszámon: 0,3%
vagy
– alapjáraton: 
0,3%13

– magas üresjárati 
fordulatszámon: 0,2%
vagy
– alapjáraton: 0,2% 
(6a)
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– magas üresjárati 
fordulatszámon: 0,1% (6a)

a nyilvántartásba vételnek 
vagy a forgalomba 
helyezésnek a 
követelményekben(1) 
meghatározott időpontja 
szerint

(6a) Típusjóváhagyás a 715/2007/EK rendelet I. melléklete 1. táblázatának határértékei 
szerint vagy az első nyilvántartásba vétel vagy a forgalomba helyezés 2007. július 1-ét 
követően történt (Euro 5).

Or. en

Módosítás 352
Werner Kuhn

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 8.2.2.2 tétel – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Kis
ebb

Ko
mol
y

Ves
zély
es

8.2.2.2 Átlátszatlanság
Az 1980. január 1. előtt 
nyilvántartásba vett vagy 
forgalomba helyezett 
járművek mentesülnek e 
követelmény alól.

Ha ez az adat nem áll 
rendelkezésre vagy a 
követelmények(1) nem 
engedélyezik a 
referenciaértékek 
használatát, a határérték

x

szívómotorok esetében 2,5 
m-1,
turbótöltéses motorok 
esetében 3,0 m-1,
a követelményekben(1)

azonosított járművek 
esetében, illetve a 
követelményekben(1)

meghatározott dátum után 
nyilvántartásba vett vagy 
először forgalomba 
helyezett járművek 
esetében pedig 
1,5 m-1.14
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A Parlament módosítása

Kis
ebb

Ko
mol
y

Ves
zély
es

8.2.2.2 Átlátszatlanság
Az 1980. január 1. előtt 
nyilvántartásba vett vagy 
forgalomba helyezett 
járművek mentesülnek e 
követelmény alól.

Ha ez az adat nem áll 
rendelkezésre vagy a 
követelmények(1) nem 
engedélyezik a 
referenciaértékek 
használatát, a határérték

x

szívómotorok esetében 2,5 
m-1,
turbótöltéses motorok 
esetében 3,0 m-1,
a követelményekben(1)

azonosított járművek 
esetében, illetve a 
követelményekben(1)

meghatározott dátum után 
nyilvántartásba vett vagy 
először forgalomba 
helyezett járművek 
esetében pedig 
1,5 m-1.14

vagy
0,5 m-1 (6a)

(6a) Típusjóváhagyás a 715/2007/EK rendelet I. melléklete 1. táblázatának határértékei 
szerint vagy az első nyilvántartásba vétel vagy a forgalomba helyezés 2007. július 1-ét 
követően történt (Euro 5).

Or. en

Módosítás 353
Debora Serracchiani

Rendeletre irányuló javaslat
V melléklet – 1 rész – 15 pont – 15 a francia bekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- Nyomásmérő az abroncsnyomás 
mérésére;

Or. en
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Indokolás

Nyomásmérőre van szükség az abroncsnyomás mérésére.


